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Kepada Yth. 
HRGA Manager 
PT Pasific Medan Industri 
Di – 
 Tempat 
 
 
Dengan hormat, 
 

Sebagai langkah awal untuk memperkuat jalinan silaturrahmi yang sudah terjalin antara 
Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) dan PT Pasific Medan Industri, bersama ini 
Manajemen PNL dan Jurusan Teknik Mesin bermaksud untuk melakukan kunjungan 
silaturahmi ke PT Pasific Medan Industri dalam upaya penyerapan informasi dari dunia 
industri tentang strategi pengembangan kualitas sumber daya manusia, perkembangan 
teknologi terbaru di dunia industri, pengembangan roadmap penelitian untuk mendukung 
keunggulan spesifik Program Studi, serta dalam upaya mendukung terwujudnya 
penyelarasan kurikulum pendidikan tinggi vokasi.  
 
Berkenaan dengan hal dimaksud, kami mohon kesediaan dari PT Pasific Medan Industri 
agar berkenan menerima kunjungan kami pada hari Rabu atau Kamis tanggal 16 atau 17 
November 2021, atau dapat disesuaikan dengan jadwal dari PT Pasific Medan Industri. 
 
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Ir. Muhammad Hatta, SST. MT 
Koordinator Humas dan Kerjasama PNL, Telpon/WA : 0813 6050 1739. 
 
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian, dukungan dan kerjasama yang 
baik diucapkan terima kasih. 
 
 
 
 
  Wakil Direktur Bidang Perencanaan, 
  Kerjasama dan Sistem Informasi, 
   
  
  
  Ir. Sariyusda, MT   
  NIP. 19660118 199303 1 002  
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Latar Belakang 

Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur (prodi TRM) adalah hasil transformasi 

akibat perubahan nomeklatur DIKTI tahun 2017 dari sebelumnya Teknik Mesin Produksi 

dan Perawatan pada Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe. Sebagai 

program studi sarjana terapan pertama di Indonesia pada bidangnya, prodi TRM mengemban 

tugas mewujudkan misi institusi menjadi Lembaga Pendidikan Vokasi yang mandiri dan 

unggul di tingkat global, yang salah satu pilarnya adalah penelitian yang merupakan bagian 

dari tri dharma perguruan tinggi. 

Kinerja penelitian terapan oleh dosen prodi TRM pada tahun terakhir terus menurun, 

baik pendanaan dari institusi, kementerian maupun instansi lainnya dalam dan luar negeri. 

Demikian juga dengan penelitian (skripsi) mahasiswa, belum terarahnya topik dan 

tercapainya kualitas sebagaimanana yang diharapkan. Disamping masih rendahnya kuantitas 

dan kualitas, penelitian yang dilakukan tidak berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja 

juga belum disinergikan dengan dunia industri pada bidang manufaktur. Disamping oleh 

karena dampak transformasi program studi, permasalahan ini juga dikarenakan belum 

adanya roadmap penelitian program studi manufaktur hingga saat ini. Hal ini semakin 

menjadi persoalan jika dikaitkan dengan arah dan paradigma baru pendidikan vokasi 

Indonesia, yang salah satunya adalah pendidikan vokasi dan industri harus melakukan joint 

research kasus nyata di industri, yang diaktualisasikan dalam program kerja 2021 Dirjen 

Pendidikan Vokasi berkenaan dengan penguatan pendidikan tinggi berkualitas. Cakupan 

peningkatan kualitas termasuk pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi 

perguruan tinggi dan industri yang bermuara pada peningkatan kapabilitas iptek dan 

penciptaan inovasi, terutama pada bidang fokus rencana induk riset nasional sehingga 

menghasilkan produk riset dan produk inovasi. 

Menyahuti dan sebagai solusi dari kondisi tersebut, prodi TRM melaksanakan 

kunjungan industri dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan melalui pengembangan 

roadmap penelitian untuk mendukung pencapaian spesifik program studi. 

 

Tujuan 

1. Melaksanakan visitasi untuk mendapatkan informasi lapangan dan diskusi dengan 

kalangan industri terhadap implementasi saat ini dan tuntutan serta kebutuhan dunia 

industri dan dunia kerja bidang manufaktur. 

2. Mendapatkan masukan dari dunia usaha, dunia kerja dan dunia industri terhadap arah 

dan pengembangan bidang manufaktur. 

3. Merumuskan kajian unggulan dan topik-topik riset penelitian terapan bidang 

manufaktur sebagai topik penelitian terapan mahasiswa prodi TRM. 

4. Mepererat hubungan dan kemitraan serta menjajaki riset bersama dan desiminasi 

teknologi dalam bidang industri manufaktur. 

5. Mensinergikan roadmap penelitian prodi TRM dengan tuntutan dan perkembangan serta 

kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. 

 

Profil Program Studi  

Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Manufaktur (TRM) 

merupakan salah satu program studi di Jurusan Teknik Mesin (JTM) yang berdiri pada tahun 

2012 dengan nama Program Studi D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (TMPP) 

dengan izin penyelenggaraan program studi berdasarkan Kepmendikbud RI Nomor: 

360/E/O/2012 tanggal 31 Oktober 2012. Selanjutnya pada Tahun 2018, berdasarkan SK 
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Kemenristekdikti Nomor: 457/KPT/I/2018 tanggal 22 Mei 2018, program studi TMPP 

berubah nama menjadi Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur sesuai dengan 

nomenklatur yang ditetapkan Kemenristekdikti yang mempunyai visi “menjadi program 

studi yang inovatif dan adaptif dalam bidang ilmu Teknologi Rekayasa Manufaktur yang 

memiliki daya saing nasional dan regional pada tahun 2022’. 

 Program studi TRM sampai tahun ajaran 2020 ini telah memiliki lulusan 

sebanyak 324 orang yang telah bekerja di berbagai industri yang ada di Nusantara dan 

Manca Negara. Kurikulum program studi TRM merujuk SN Dikti dan SKKNI dunia 

kerja dengan pencapaian kompetensi inti program studi didukung oleh 9 (sembilan) 

laboratorium yang ada, diantaranya Lab. Produksi dan Pemesinan, Lab. Uji Material, Lab. 

Pengelasan dan Fabrikasi, Lab. Elektroplating, Lab. CNC?CAD-CAM/CAE, Lab. NDT, 

Lab. Otomasi dan Lab. Perancangan sehingga proses pembelajaran dengan distribusi 60% 

praktek 40% teori dapat dijalankan dengan baik. 

 

Profil Lulusan  

Untuk mejudkan visinya, misi prodi TRM menyelenggarakan pendidikan profesional 

yang efektif dan efisien dalam dibidang Teknologi Rekayasa Manufaktur.yang mampu 

berkompetisi baik ditingkat nasional dan regional. Kemampuan lulusan untuk dapat 

berkompetisi dipasar kerja berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki merupakan 

jaminan yang harus diberikan oleh program studi Teknologi Rekayasa Manufaktur terhadap 

peserta didik, dengan  profil lulusannya yaitu Desainer produk, proses manufaktur dan 

sistem manufaktur; Fabrikator komponen-komponen mesin dan suku cadang mesin; 

Estimator biaya manufaktur; Supervisor mutu dan kontrol Kualitas; Wirausahawan 

profesional; dan Peneliti terapan dibidang rekayasa manufaktur. 

Sasaran penelitian terapan yang diharapkan terfokus pada bidang Teknologi Rekayasa 

Manufaktur yang sesuai dengan dunia usaha, bersinergi dengan dunia industri dan 

kebutuhan dunia usaha sehingga dapat menghasilkan produk penelitian terapan dan 

desiminasi teknologi sehingga berkontribusi bagi pembangunan daerah dan nasional. 

 

Bahan Kajian Kompetensi 

Guna mencapai kompetensi yang telah ditetapkan, diperlukan pengkajian bidang ilmu 

yang dipelajari sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan bagi pengembangan program 

studi Teknologi Rekayasa Manufaktur dengan bahan kajian meliputi: Mathematics and 

science; Engineering Sciences; Materials; Manufacturing processes; Product design; Process 

design; Equipment/tool design; Personal effectiveness; Production systems design; 

Automated systems and control; Quality and continuous improvement; dan Manufacturing 

management. 

 

Peserta 

Peserta kunjungan ke DUDIKA berjumlah enam orang terdiri dari: Kepala Humas PNL, 

Ketua Jurusan Teknik Mesin/anggota, Kaprodi Teknolgi Rekayasa Manufaktur/anggota, 

PIC/ketua, wakil ketua dan anggota tim perumus pengembangan roadmap penelitian prodi 

TRM. 

 

Jadwal 

Kegiatan kunjungan tim pengembangan roadmap penelitian prodi TRM ke 

DUDUKA akan dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 9 Nopember 2021 pada beberapa 

industri dan usaha manufaktur di Kawasan Industri Medan. 
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Dokumentasi Kegiatan Kunjungan ke DUDIKA di Kawasan Industri 
Medan (KIM) Medan Pengembangan & Penyusunan Roadmap 
Penelitian Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur Jurusan Teknik 
Mesin. 

 

 
Ketua Pelaksana, Wadir III, Ka.Humas, dan tim melaksankan pertemuan dan 

diskusi dengan General Manager PT. Pasific Medan Industri 

 

 

 

Tim Kunjungan ke DUDIKA melakukan foto bersama General Manager dan Staf  
PT. Pasific Medan Industri  
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Ketua pelaksana tim Kunjungan ke DUDIKA memberi arahan kepada anggota 
terkait untuk kunjungan ke Plan Produksi  PT. Pasific Medan Industri 

 

 

 

Ketua dan tim Kunjungan ke DUDIKA melakukan meeting dengan para 
Manager  PT. Pasific Medan Industri  
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Ketua pelaksana tim Kunjungan ke DUDIKA terlibat diskusi serius dan hangat 
dengan para Manager  PT. Pasific Medan Industri 

 
 
 
 

 

Ketua pelaksana dan tim Kunjungan ke DUDIKA melakukan meeting sesi 
terakhir para Manager  PT. Pasific Medan Industri dan bersiap-siap menuju Plan 

Production 

 

 

 












