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Pengertian  

Subgrup: 

mendesain, membangun, dan 

mengoperasikan 

pembangkit/pabrik dan 

proses-proses kimia di 

dalamnya 

 

mengembangkan substansi 

baru atau pengembangan 

dari substansi sebelumnya 

pada berbagai produk yang 

rentangnya mulai dari 

makanan dan minuman 

sampai kosmetik, pembersih, 

dan obat-obatan. 

pemrosesan bahan mentah 

menjadi barang yang lebih 

berguna 

perancangan dan 

pemeliharaan proses-proses 

kimia 

"insinyur proses“ 

nanoteknologi, sel bahan 

bakar, dan teknik biomedis. 

menemukan 

material-material 

dan teknik-teknik 

baru 



Ilmu dasar 

Neraca massa 

kesetimbangan massa dalam sebuah sistem 

Neraca energy 

Kesetimbannan energy dalam sebuah system,  

Peristiwa perpindahan massa, energy, momentum 

Reaksi kimia 

proses alam yang selalu menghasilkan antar bahan senyawa kimia 

Termokimia 

hubungan timbal balik panas dengan reaksi kimia atau 

dengan perubahan keadaan fisika 

Termodinamika  

suatu konsep mekanika perpindahan Energi 



Ilmu  pendukung 

 

Mekanika fluida 

Ilmu tentang material 



Kemampuan dan pengetahuan aplikatif 

Pengendalian proses kimia Instrumentasi Perancangan proses kimia 

Penanganan limbah pabrik Prosedur keselamatan pabrik kimia 

Evaluasi ekonomi pabrik kimia 

Manajemen proyek 



menghasilkan proses 

yang ekonomis 

menyederhanakan atau 

memperumit aliran 

proses produksi 

merancang kondisi 

operasi 

Prinsip dasar 



Sejarah  
Teknik kimia pertama kali muncul 

pada pengembangan unit operasi.  

[1884] Henry Edward Armstrong mengajarkan program teknik kimia di City and Guilds of London 

Institute, namun Armstrong "gagal" karena lulusannya tidak menarik bagi pengusaha. Pengusaha 

pada waktu itu lebih suka menyewa ahli kimia dan insinyur mekanik. Program teknik kimia yang 

ditawarkan oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Amerika Serikat, Universitas Owen di 

Manchester, Inggris dan University College London juga mengalami kegagalan dengan alasan yang 

sama. 

[1887] Davis menemukan unit operasi namun tidak dikembangkan secara pesat. Ia memberikan serangkaian kuliah 

tentang unit operasi di Technical School Manchester (Universitas Manchester hari ini) pada tahun, Ia dianggap 

sebagai salah satu yang paling awal mengajarkan teknik kimia.  



[1888] Lewis M. Norton mengajar di MIT kursus teknik kimia pertama di Amerika Serikat. Tentu saja Norton adalah 

kontemporer dan pada dasarnya apa yang diajarkannya sama dengan kursus Armstrong. Kedua kursus, 

bagaimanapun, hanya menggabungkan pelajaran kimia dan mesin. "Para praktisi mengalami kesulitan 

meyakinkan pengusaha bahwa mereka adalah insinyur dan juga ahli kimia, bahwa mereka tidak hanya ahli 

kimia.“ 

[1905] Kursus unit operasi diperkenalkan William 

Hultz Walker. 

[1920] unit operasi menjadi aspek penting dari teknik kimia di 

MIT dan universitas lain di AS, serta di Imperial College 

London. The American Institute of Chemical Engineers (AIChE) 

memainkan peran kunci dalam membuat teknik kimia 

dianggap sebagai ilmu mandiri, dan bahwa unit operasi 

menjadi salah satu pusat penting di dalam teknik kimia. 

[1922] mendefinisikan teknik kimia 

menjadi "ilmu teknik kimia itu sendiri, 

pada dasarnya ... unit operasi" dalam 

laporan, telah menerbitkan daftar 

lembaga akademik yang menawarkan 

program studi teknik kimia "yang benar".  

[1922] Inggris mempromosikan teknik 

kimia sebagai ilmu yang berbeda di 

Eropa dan mulai membentuk Lembaga 

Insinyur Teknik Kimia (IChemE) 



Materi kuliah jurusan teknik kimia 
1. Fisika Teknik 

2. Matematika Teknik 1 

3. Matematika Teknik Kimia 2  

4. Kimia Fisika 

5. Kimia Analit (analisa-analisa pada suatu bahan dan produck 

6. Pengantar ilmu lingkungan (jangan sampai mencemari lingkungan) 

7. Kimia Organik (rantai carbon) 

8. Alat indusri Kimia (mempelajari berbagai alat yang digunakan pada industri kimia, seperti drying, 

evaporator, conveyor, dll) 

9. Analisa Instrumen (analisa baku mutu, analisa adanya Hg, analisa kromatografi, analisa pH) 

10.  Perpindahan Panas dan Massa 

11. Komputasi Numerik Terapan 

12. Teknologi Bahan Makanan dan Fermentasi 

13. Neraca Massa (perhitungan massa pada semua alat dan proses pada industry) 

14. Neraca Panas 

 



15. Azaz Teknik Kimia 1 

16. Azaz Teknik Kimia 2 

17. Proses Industri Kimia 

18. Thermodinamika 1 

19. Thermodinamika 2 

20. Operasi Teknik Kimia 1 (proses dan perhitungan alat pada industri besar) 

21. Operasi Teknik Kimia 2 

22. Operasi Teknik Kimia 3  

23. Desain Alat Industi Kimia (perancangan alat industri kimia) 

24. Keselamatan Pabrik Kimia (K3) 

25. Teknologi Pengolahan Air 

26.  Pengolahan Limbah Indusri 

27. Statistik dan pengawasan mutu 

28. Teknik Korosi 

29. Teknik Reaksi Kimia 1 

30. Teknik Reaksi Kimia 2 

31. Manajemen Operasi (analisa ekonomi) 

 



32. Teknologi Biofuel, Atsiri, dan Nabati 

33. Teknik Pembakaran 

34. Sintesa dan Simulasi Proses 

35. Dinamika Proses 

36. Ekonomi Teknik 

37. Management Pabrik Kimia 

38. Pengendalian Proses 

39. Technopreneur 

40. Kerja Praktek 

41. Pilihan 1 (direktur pabrik suatu industry: pertamina, PT. Petrokimia, pabrik kertas leces  

42. Pilihan 2 (desain jaringan penukar panas, polimer) 

43. Bahasa Inggris 

44. TUGAS AKHIR :  Perancangan pabrik kimia, seperti pabrik pupuk, margarin, asam oksalat, alpha 

pinen, dll. (memilih satu pabrik). didesain mulai awal sampai akhir 

45. SKRIPSI (memilih 1 bidang keahalian pada industry) 



Prospek kerja 

Petrokimia 

 

Pupuk 

Sriwidjaja, 

Petrogres, 

Pupuk Kaltim, 

Candra Asri, 

Trypolita 

 

Range Salary: 

6-10 jt 

Oil & Gas 

 

Exxon Mobil, 

BP, Conoco 

Phillips, Total, 

Chevron, Vico, 

Premier Oil, 

Pertamina, 

Medco, 

Schlumberger, 

Halliburton, 

Baker Hughes,  

 

Range Salary: 

12 -15 jt (lebih) 

Chemical 

Industry: 

 

Nalco, 

Cognis, 

Givaudan, 

Lautan Luas, 

dan masih 

banyak lagi.  

 

Range Salary: 

4-8 jt 

Consultant: 

 

McKinsey & 

Company, 

BCG, 

Accenture, 

dan lainnya.  

 

Range Salary 

sekitar 10-15 jt 

Lembaga 

Penelitian/Res

earch & 

Development 

 

LIPI, BPPT, 

LAPAN, 

Lemigas, 

BATAN 

 

Range Salary: 

4 – 26 jt 



Produksi spare-part dan produk pesawat luar angkasa $104,310 

Manufaktur komputer dan elektronik $90,700 

Penelitian dan pengembangan dalam bidang fisika, teknik dan life science $90,210 

Teknik $85,360 

Manufaktur baja $74,830 

Manufaktur minyak dan batu bara $112,670 

Manufaktur bersifat kimia $100,530 

Manufaktur resin, karet sintetis, serat sintetis dan filamen $100,040 

Menurut data sensus di Amerika, lulusan dari jurusan teknik kimia dan 

material rata-rata digaji $87,690 per tahun 



Perbedaan anatara teknik kimia 

dan kimia murni 

Berada di bawah fakultas berbeda Teknis vs analitik 

Merumuskan produk vs merancang proses Porsi ilmu kimia yang berbeda (teknik kimia lebih 

bersifat aplikatif) 

Makro vs mikro (makro: Mempertimbangkan aspek 

lain sehingga rumusan teori bisa diwujudkan dalam 

sebuah proses.) 




