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1. IDENTITAS MATA KULIAH 
 

Nama Mata Kuliah : Stabilitas dan Pengaturan Sistem Tenaga 
Kode Mata Kuliah : TEL 12069 
Bobot Mata Kuliah : 2 SKS 
Dosen Pengasuh : Ferry Rahmat Astianta Bukit, ST. MT 

 

2. DESKRIPSI MATA KULIAH 
 

Mata kuliah stabilitas dan pengaturan sistem tenagaakan dijelaskan tentang permasalahan kestabilan 
pada sistem tenaga mulai dari sistem pembangkitan hingga ke beban listrik. Menjelaskan teori dan 
pemodelan generator sinkron, parameter generator sinkron, sistem eksitasi, penggerak mula dan sistem 
suplai energy pada pembangkitan, mengatur daya aktif, reaktif, kestabilan sinyal kecil, kestabilan tegangan 
dan kestabilan transient. 
 

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 
 

1. Magasiswa/i mampu menjelasakan dan memahami kestabilan dan pengaturan sistem tenaga, 
2. Magasiswa/i mampu  memodelkan komponen-komponen pada sistem tenaga, 
3. Magasiswa/i mampu menjelasakan pengaturan generator sinkron pada sistem pembangkitan, 
4. Magasiswa/i mampu menjelaskan kestabilan sinyal kecil. 
5. Magasiswa/i mampu menganalisa kestabilan tegangan dan transient. 

 

 

4. METODE PEMBELAJARAN 
 

Perkuliahan ini belangsung melalui strategi pembelajaran  Student Center Learning (SCL) dengan metode 
antara lain ceramah, diskusi kelompok, tinjauan buku, survey sederhana, belajar kooperatif, presentasi 
mahasiswa, tugas mandiri dan tugas kelompok, serta menyelesaiakan contoh-contoh kasus serta 
penyelesaianya. 

 

5. ATRIBUT SOFT SKILL 
 

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah adalah 
inisiatif, objektif, analitis dan logis. 
 

6. PENGENDALIAN MUTU 
 

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas 
diskusi, laporan penelitian kasus, presentasi dan tampilan soft skill. 

 

 

 



 

 

7. EVALUASI 
 

 
Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu 
dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

- Partisipasi (Ps)                                                           =   10 % 
- PR (tugas, presentasi, etika, keaktifan)  =   50 % 
- UTS                                                             =   15 % 
- UAS                                                                           =   25 % 

Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa 
Catatan :  
a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa 

yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak 
mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester.     

b. Dosen harus mengisis titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar range/kisaran 
yang telah ditentukan dan totalnya 100% 

c. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran yang 
telah kami tentukan. 

 

 

8. PENILAIAN 
 

 
Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan 
sistem Penilaian Acuan Norma (PAN) 

 

9. RENTANG NILAI 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti  perkuliahan atau 
kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak megikuti Ujian Akhir.   
 
Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek 
untuk mata kuliah tersebut. 

 

Nilai Point Range 

A 4,00  85-100 

B+ 3,50 77,5-84,9 

B 3,0 70-77,4 

C+ 2,5 62,5-69,9 

C 2,0 55-62,49 

D 1,0 45-54,9 

E 0 0-44,9 

 

 

 

 

 



 

10. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN 
 

Dosen: 
a. Dosen berhak: 

 Mengeluarkan mahasiswa dari kelas bila tidak mematuhi peraturan akademik dan ketentuan 
umum universitas seperti tidak memakai pakaian sopan, memakai sandal atau tidak menjaga 
ketertiban dan ketenteraman serta belum menyelesaikan semua kewajibannya. 

 Melarang mahasiswa memasuki kelas bila datang melewati 10 (sepuluh) menit setelah 
perkuliahan dimulai, kecuali dengan alasan yang rasional. 

 Menolak keabsahan kehadiran mahasiswa bila yang menandatangani absensi bukan 
mahasiswa bersangkutan. 

 Menolak tugas yang bukan dikerjakan oleh mahasiswa bersangkutan. 

 Mengurangi nilai mahasiswa akibat keterlambatan pengumpulan tugas atau pelanggaran 
lainnya. 

 Tidak mengeluarkan nilai akhir bagi mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran minimal 75% 
dari total tatap muka satu semester. 

b. Dosen berkewajiban: 

 Hadir dan memberikan kuliah tepat waktu dan wajib memberitahukan kepada petugas 
waskat dan komisaris mahasiswa bila berhalangan. 

 Memberikan kuliah pengganti atas pelaksanaan tatap muka yang tertunda. 

 Melayani dan memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa 
tentang topik perkuliahan. 

 Mensilentkan HP selama perkuliahan berlangsung. 
 
Mahasiswa: 
a. Mahasiswa berhak: 

 Memperoleh pembelajaran dan mengikuti diskusi dari dosen pada setiap pelaksanaan 
perkuliahan berdasarkan jadwal yang ditentukan. 

 Mendapat keringanan jika berhalangan hadir atas alasan kesehatan/kerja praktek dengan 
melampirkan surat keterangan resmi atau meninggalkan ruang kuliah untuk kepentingan 
khusus setelah mendapat izin dari dosen. 

 Menghubungi dosen jika belum hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah sekaligus 
menanyakan kepada petugas waskat / piket perkuliahan. 

 Tidak mengikuti perkuliahan apabila dosen tidak hadir dalam waktu 2 x 15 menit dari jadwal 
perkuliahan. 

 Mendapat penjelasan bila diperlukan atas hasil penilaian yang diberikan oleh dosen. 
 

b. Mahasiswa berkewajiban: 

 Mengikuti perkuliahan minimal 75% tatap muka dari total pertemuan satu semester. 

 Hadir tepat waktu pada setiap perkuliahan dengan berada di ruang kuliah 10 (sepuluh) menit 
sebelum perkuliahan dimulai. 

 Mengerjakan dan mengirimkan setiap tugas individual (tugas mandiri) ke e-mail: 
ferryrahmatastiantabukit@gmail.com selambat-lambatnya satu minggu setelah pemberian 
tugas. 

 Mengerjakan tugas kelompok berupa penulisan makalah sesuai topik yang ditentukan, 
membuat berita acara diskusi dan draft presentasi serta mempresentasikan sesuai jadwal 
yang ditentukan dan kemudian seluruh dokumen tersebut disusun dalam satu file PDF yang 
dikirimkan ke e-mail. 

 Menonaktifkan HP selama perkuliahan berlangsung. 

 Menjaga kebersihan, sopan santun, ketenteraman dan ketertiban selama perkuliahan. 

mailto:ferryrahmatastiantabukit@gmail.com


 Mematuhi peraturan akademik dan ketentuan umum yang belum disebutkan pada kontrak 
kuliah ini. 

 

11. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK 
 

Medan,        September 2018 
 
Demikian kontrak kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak 
kuliah ini akan di jadikan sebagai peedoman dalam pelaksanaan perkuliahaan dan bilamana ada hal-
hal yang belum termuat dalam kontrak ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas 
kesepakatan bersama. 
 
Para pihak yang bersepakat : 
 
 
Dosen Pengampu,                                                                           Perwakilan Mahasiswa, 
 
 
 
( Ferry Rahmat Astianta Bukit, ST.MT)                                         (                                    ) 
 
 
 
                                                                 Mengetahui: 
 
 
 
                                                   (Syarifah Muthia Putri, ST.MT)                
 
 

 


