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PENDAHULUAN 

 

A.  Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Jurusan Teknik Mesin 

      Visi Program Studi Teknik Mesin 

       Visi Jurusan Teknik Mesin, Program Studi “ Teknologi Rekayasa Manufaktur “ adalah   

menjadi Program Studi yang menghasilkan lulusan unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta luhur dalam berperilaku. 

     Misi Program Studi Teknik Mesin 

1.  Menyelenggarakan pendidikan vokasi bertaraf nasional/internasional di bidang teknik  

mesin. 

      2.  Melaksanakan penelitian untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. 

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk 

meningkatkan produktivitas masyarakat industri. 

4. Melaksanakan dan mengembangkan pengelolaan prodi dengan layanan prima dan 

bertanggung jawab. 

5. Menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana akademik yang sesuai dengan 

kemajuan teknologi terkini. 

6.  Menjalin jaringan kerjasama yang simetris di tingkat daerah, nasional, dan internasional 

7.  Membangun karakter spiritualitas, moralitas, dan nasionalisme berlandaskan Pancasila 

yang bersumber Al-Quran dan Sunnah. 

B. Tujuan Pendidikan Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur (TRM) 

1. Terlaksananya proses pembelajaran yang menghasilkan lulusan Sarjana Sain Terapan 

(SST) Jurusan Teknik Mesin yang: 

     a.  Profesional yang mendapatkan pengakuan masyarakat profesi internasional. 

     b. Mempunyai perilaku islami. 

     c. Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan sehingga mampu berpikir,bersikap, dan 

bertindak secara ilmiah. 

     d. Menguasai  dasar-dasar ilmu pengetahuan,  dan  teknologi, serta metodologi bidang 

engineering sehingga mampu memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara 

penyelesaian suatu masalah. 

    e. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlian yang 

dikuasainya untuk kegiatan produktif dalam melayani kebutuhan masyarakat. 

    f.  Mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. 



2.  Terselenggaranya penelitian dengan luaran: prosiding, jurnal nasional/internasional, paten,  

dan teknologi yang menjadi salah satu sumber pengembangan bahan dan metode 

pembelajaran di Prodi Teknik Mesin. 

3. Terselenggaranya pengabdian masyarakat dalam bentuk transfer pengetahuan dan teknologi 

yang bermanfaat bagi peningkatan produktivitas masyarakat dan industri. 

4. Terselenggaranya pengelolaan prodi dengan layanan prima mengggunakan dukungan 

teknologi informasi dan layanan yang sesuai dengan standar yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

5. Tersedia dan termanfaatkannya sarana dan prasarana akademik terkini yang mendukung 

proses akademik dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. 

6. Terjalinnya kerjasama dengan perguruan tinggi nasional/internasional, industry 

lokal/nasional/multinasional, dan pemerintah daerah/pusat yang member kemanfaatan bagi 

semua pihak. 

7.  Terinternalisasinya nilai-nilai spiritualitas, moralitas, dan nasionalisme berlandaskan Al-

Quran dan Sunnah, dalam pengembangan perilaku civitas akademika. 

C. Capaian Pembelajaran (Learning Outcome) 

     Capaian Pembelajaran Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur (TRM/DIV) Jurusan Teknik 

Mesin  Politeknik Negeri Lhokseumawe berdasarkan Profil Lulusan sebagai berikut: 

UNSUR SNPT 

& KKNI 

KODE CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 

SIKAP S1 
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius dengan menginternalisasi dan 

mengamalkan nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam 

Al-Quran dan Al-Hadist; 

S2 
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 

S3 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

S4 
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

 

 

 

 

 

 



 

UNSUR SNPT 

& KKNI 

KODE CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 

 
S5 

Bekerja sama dalam tim secara efektif, mengembangkan tim 

ecara terus menerus baik sebagai pemimpin maupun anggota 

dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

S6 
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; 

S7 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya sebagai engineer secara mandiri dalam 

perkembangan global serta tanggap terhadap isu kontemporer 

dan dampak engineer di masyarakat; 

S8 
Memiliki komitmen terhadap ketepatan waktu, integritas, 

akuntabilitas, tanggung jawab profesi, etika dan perilaku 

profesional, proaktif dalam perencanaan dan pengembangan 

karir serta sadar sebagai bagian dari dunia engineer; 

S9 Memiliki ketekunan, fleksibilitas, berfikir kritis, kreatif, 

inovatif dan inisiatif serta berani mengambil resiko dalam 

menyelesaikan masalah-masalah keteknikan disertai 

kemampuan manajemen waktu dan sumber daya; 

S10 
Memiliki kesadaran menambah pengetahuan, keterampilan 

dan sikap berdasarkan rasa ingin tahu, kemauan dan 

kemampuan untuk belajar sepanjang hayat; 

 

UNSUR SNPT & 

KKNI 

KODE CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 

PENGUASAAN 

PENGETAHUAN 

PP1 Menguasai konsep pembuatan komponen, aplikasi cad-cam ; 

prinsip-prinsip desain (engineering principles design), sains 

rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk 

analisis dan perancangan sistem mekanikal terintegrasi 

(meliputi rekayasa material, desain mekanika, system 

manufaktur, dan produk); 

PP2 Menguasai prinsip dan teknik pembuatan komponen,  proses 

pemesinan menghasil produk; 

PP3 Menguasai prinsip dan ide- ide dan informasi tentang 

perkembangan produk untuk menunjang pertumbuhan 

ekonomi; 

PP4 Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan 

perkembangan teknologi terbaru dan terkini; 



PP5 Berfikir secara menyeluruh dalam sebuah sistem dengan 

prioritas dan fokus pada keseimbangan dalam memberikan 

dan memutuskan rekomendasi penyelesaian; 

 

UNSUR SNPT & 

KKNI 

KODE CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 

KETERAMPILAN 

UMUM 

KU1 Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang 

keahliannya; 

KU2 Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk 

menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta 

menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk 

skripsi.; 

KU3 Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 

hasil analisis terhadap informasi dan data; 

KU4 Mengelola pembelajaran secara mandiri, melakukan 

eksperimen dalam menemukan ilmu pengetahuan dengan 

membuat formula berdasarkan literature yang diperoleh dan 

mempertahankan hipotesa; 

KU5 Keberanian membuka/mengembangkan usaha dan bisnis 

berdasarkan tujuan dan perencanaan enterpreneurship dalam 

dunia industri, melakukan inovasi strategi dengan 

menerapkan IPTEK dan mengelola sistem produksi 

KU6 Memahami berdasarkan sistem engineering dalam 

menetapkan tujuan dan variabel sistem serta memastikan 

dapat dilaksanakan, mendefinisikan fungsi, konsep dan 

metode, pemodelan sistem dan manajemen pengembangan 

proyek. 

KU7 Merancang proses berdasarkan pendekatan dan pentahapan 

dengan memanfaatkan pengetahuan disiplin ilmu maupun 

multi-disiplin ilmu untuk memberikan solusi dan menjawab 

tujuan 

KU8 Merancang implementation proses manufaktur dengan 

mengintegrasikan software dan hardware implementing 

proses sekaligus melakukan pengujian, verifikasi, validasi 

dan sertifikasi berdasarkan sistem manajemen yang 

digunakan 



 

UNSUR SNPT & 

KKNI 

KODE CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 

KETERAMPILAN 

KHUSUS 

KK1 Mampu menerapkan cad-cam, sains, dan prinsip rekayasa 

(engineering principles) untuk mengidentifikasi, 

merumuskan dan menyelesaikan masalah rekayasa pada 

sistem mekanikal terintegrasi (meliputi rekayasa material, 

desain, sistem manufaktur dan permesinan) serta melakukan 

pemodelan dalam membuat rekomendasi pembuatan 

produk; 

KK2 Mampu menemukan sumber masalah rekayasa mekanikal 

kompleks yang terintegrasi melalui proses penyelidikan, 

analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan prinsip-

prinsip rekayasa; 

KK3 Mampu melakukan dan melaporkan riset (mencakup 

penggalian topik dan judul, identifikasi, merancang 

penelitian, mengambil data, formulasi, mengolah 

data/analisis, menyimpulkan hasil dan memberi saran) 

terhadap masalah pada sistem mekanikal terintegrasi 

KK4 Mampu merancang, melakukan proses manufaktur 

(komponen atau peralatan), rekayasa produk dan sistem 

manufaktur serta operasi produksinya dengan pendekatan 

analitis dan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, 

kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan 

faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, 

kultural, sosial, dan lingkungan; 

KK5 Mampu melakukan analisis, perhitungan, perencanaan, 

evaluasi dan optimasi yang berkaitan produk komponen  
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Capaian Pembelajaran Program 
Studi yang didukung 

 

 

 

: 1. Memahami tanggung jawab profesi dan aspek etika keprofesian. 

2. Mampu melakukan kerjasama dalam sebuah kelompok/tim kerja. 

3. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. 

4. Menguasai konsep teoretis ; prinsip-prinsip rekayasa (engineering fundamentals), sains rekayasa dan perancangan rekayasa yang 

diperlukan untuk  produk komponen. 

Capaian Pembelajaran : Mahasiswa mampu : Membaca gambar teknik, membuat gambar assembly, membuat Gambar Kerja, detail, dan menuangkan ide 

rancangan Produk dalam visualisasi yang lengkap yang informatif dan komunikatif. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pertemuan/ 
Minggu ke : 

Kemampuan 
akhir yang 
diharapkan 

(Capaian 
Pembelajaran) 

Bahan 
Kajian/Pokok 

Bahasan 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman 
Belajar 

Indikator 
Penilaian 

Teknik 
Penilaian 

Bobot 
Penilaian 

Watu Sumber / Bahan 
referensi 

1 Mahasiswa dapat 
memahami tata 
letak  Gambar , dan 
menyimpan file, 
icon dalam 
membuat sket pada 
2 D, exitworbench, 
3D 

-Kontrak kuliah 
   -Pengenalan  

materi kuliah 
- Design part 

- Ceramah dan 
disksusi, tutorial 
modul praktek 

- Mahasiswa 
  mengerti 
  pentingnya 
  CAD_CAM 

   Dalam 
mendesain 
produk 

Tata letak 
gambar 

- - 250 
Menit 

1. Manual book CATIA 

2. Mhd. Daud Pinem, ST 
(2009),  CATIA Si Jago 
Tiga Dimensi , 
LinguaKata, PT. Kawan 
Pustaka, Surabaya.      

 



 

2 Mahasiswa 
Mampu mengenali 
icon dalam 
membuat sket, 
memberi ukuran, 
letak symetris, 
considence  

- toolbar profile, 
profile, toolbar 
sketch-base 
features 

- Ceramah dan 
disksusi,tutorial, 
modul praktek 

- Mahasiswa 
  mampu 
  membuat 
sket di 2D, 
exitworbench,  

3D,pilih pad, 
pocket, 

Pembuatan sket, 
ukurandan cara 
membaca 
gambar 

 tugas  25 % - 250 
menit 

 
1 Manual book CATIA 

2 Mhd. Daud Pinem, ST 
(2009),  CATIA Si Jago 
Tiga Dimensi , 
LinguaKata, PT. Kawan 
Pustaka, Surabaya.      

 

3 Mahasiswa mampu 
mengetahui cara 
mebuat  gambar 
produk  

- lanjutan - Ceramah , 
tutorial, praktek 
Latihan di Lab    

-Mahasiswa 
mampu : 
membaca dan 
mendesign 
gambar produk 

-Ketepatan 
ukuran, dan 
waktu 
perancangan 
komponen ( 
produk) 

   

 tugas 25 % 250 
Menit 

1. Manual book CATIA 

2. Mhd. Daud Pinem, ST 
(2009),  CATIA Si Jago 
Tiga Dimensi , 
LinguaKata, PT. Kawan 
Pustaka, Surabaya.      

 

4 Mahasiswa mampu 
mendesain produk 

Part design  -Bimbingan  
praktek  
-Praktek/latihan 
  di kelas 

-Mahasiswa   
mampu : 

 

-Ketepatan / 
metode yang 
digunakan 
dalam medesain 

 
tugas 

 
25 % 

250 
Menit 

1. Manual book CATIA 

2. Mhd. Daud Pinem, ST 
(2009),  CATIA Si Jago 
Tiga Dimensi , 
LinguaKata, PT. Kawan 
Pustaka, Surabaya.      
 

5 
 
 
 
 
  
 
 
  

Mahasiswa mampu 
Mnegatur 
pandangan, ukuran 
objek dengan cepat 

-Drafting - Ceramah dan 
Disksusi 

-Praktek/latihan 
   di kelas 
 

- Mahasiswa 
mampu 
membuat 
ukuran, sesuai 
kebutuhan 
dengan jelas 

 Tata letak 
pandangan
 - 

 tugas-  25 %
 - 

250 
Menit 

1. Manual book CATIA 

2. Mhd. Daud Pinem, ST 
(2009),  CATIA Si Jago 
Tiga Dimensi , 
LinguaKata, PT. Kawan 
Pustaka, Surabaya.      
 

6 Mahasiswa mampu 
meberi simbol 

drafting Bimbingan 
praktek  

-mahasiswa 
mampu  

Tampilan 
pandangan 

Ketepatan 
dan 

  
1. Mhd. Daud 
Pinem, ST (2009),  CATIA 



pengerjaan dan 
toleransi 

tolenransi dan 
pengerjaan, 
objek produk 

untuk diproses 
lanjut 

harmonisasi Si Jago Tiga Dimensi , 
LinguaKata, PT. Kawan 
Pustaka, Surabaya 

7 
 
 
 
 
 

-Mahasiswa  mampu 
Mengetahui cara 
menassembly  
produk 
 
 

assembly 
- bimbingan, 
praktek 

- Mahasiswa 
  mampu 
mengurut 

komponen yang 
akan di 
assembly  

Ketepatan cara/ 
metode  praktek 
pemasangan 

Pemberian 
Tugas  

-Penilaian  di   
kelas  
- 

 25 % 
 

250 
Menit 

 

1. Mhd. Daud Pinem, ST 
(2009),  CATIA Si Jago 
Tiga Dimensi , 
LinguaKata, PT. Kawan 
Pustaka, Surabaya 

8 Mahasiswa mampu 

Menggerakkan hasil 
assembly 

lanjutan 
Bimbingan, 
praktek 

Memeriksa hasil 
asemmbly 

Ketapatan, 
akurasi 

 
tugas 

 
25% 

250menit 
 

9   Ujian Mid.Smt 35 % 
120 

Menit 
Modul, hasil 

10 
 
 
 
 
 
 
 

-Mahasiswa  mampu 
  Mengetahui : 
  Membuat program  
pada mesin CNC 
frais  
  

 
prismatik 

- Ceramah dan 
Bimbingan 
praktek 

- Mahasiswa 
Mampu 
memilih tool, 
finishing dalam 
membuat 
komponen 

Ketepatan pada 
dalam eksikusi  
Dan waktu  

waktu - 250 
Menit 

Manual book CATIA 
 

11 Mahasiswa mampu 
mendesain 

-prismatik - praktek - Mahasiswa 
Mampu  

  menerapkan: 
penggunaan 
tool 

Program g code 
- 

Tugas, 
waktu 

pengerjaan 

25% 250 
Menit 

Manual book CATIA 
 

12 Mahasiswa mampu 
Mengetahui : 
-teknik 
pemogramam, NC  
 

- poros - praktek,modul   Mahasiswa 
mampu 

  membuat: 
  program bubut 

poros di CNC 

-tahapan 
pemakan, g code 

modul 
 250 

menit 

Manual book CATIA 
 



13 Mahasiswa mampu 
Mengetahui : 
-mendesain 
pembuatan poros 

-poros - praktek, diskusi 
dan bimbingan 

  Mahasiswa 
mampu 
membuat: 
poros 

Ketepatan : 
 pengguanaan 
tool, dan 
finishing 

Pemberian 
Tugas 
merancang 
poros 

25 % 250 
Menit 

Manual book CATIA 
 

14 Mahasiswa mampu 
Mengetahui : 
-mebuat desain 
produk 

surface 
- Ceramah dan 
  Disksusi 
-Latihan di kelas 

Mahasiswa 
Mengerti : 

 

Akurasi bentuk 
tugas  250 

Menit 

Manual book CATIA 

 
 
 

15 Mahasiswa mampu 
Mengetahui  
Mendesain bentuk 
dengan mouse 
 

 

-surface - Ceramah dan 
  Disksusi 
-Latihan di kelas 

Mahasiswa 
mengetahui : 
 

Sistem 
pemakanan 

Pemberian 
Tugas 6 

 

 250 

Menit 

Manual book CATIA 

 

16 Mahsiswa mampu 
membuat 
komponen 

 
surface 

Ceramah, 
bimbingan 
praktek 

 Program G.code  25 % 250 

menit 

Manual book CATIA 

 

17 Ujian Akhir Semeater (UAS) 40 % 
120 

Menit 
Modul 

  

 

NO. KOMPONEN EVALUASI BOBOT (%) 

1 Tugas di kelas atau PR  25 

2 Ujian Quiz  0 

3 Ujian Tengah Semester  35 

4 Ujian Akhir Semester  40 

JUMLAH 100 

  

Referensi : 



1. Manual book CATIA 

2. Mhd. Daud Pinem, ST (2009),  CATIA Si Jago Tiga Dimensi , LinguaKata, PT. Kawan Pustaka, Surabaya.      


