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1. PROFIL PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN (S1) 

 Penyusunan kurikulum Program Studi Teknik Mesin mengacu pada kurikulum inti 

BKSTM (badan kerjasama teknik mesin) yang penyusunannya juga mengacu pada beberapa 

standar baku seperti : Undang-undang Sisdiknas, Kepmendiknas 232/U/2000, Kepmendiknas 

045/U/2002, Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, 

ABET (Accreditation Boards for Engineering and Technology) serta rekomendasi konsultan 

akademik Proyek Peningkatan Pendidikan Sains dan Keteknikan, Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Depdiknas RI tahun 2000. Selain itu kurikulum inti BKSTM juga telah 

disusun merujuk pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Dengan acuan 

tersebut, maka kurikulum Program Studi Teknik Mesin Universitas Tidar sudah selaras dengan 

standar nasional dan internasional. Selain itu, kurikulum Program Studi Teknik Mesin 

Universitas Tidar memfasilitasi kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). 

 Berdasarkan khazanah ilmu pengetahun yang mendasari Program Studi Teknik Mesin 

yang meliputi bidang: Mekanika Bahan (Solid Mechanics), Dinamika dan Pengendalian 

(Dynamic and Control), Perancangan dan Manufaktur (Design and Manufacture), Material 

Teknik (Material Engineering), Sistem dan Proses Produksi (Production Process and Systems), 

Sistem Termal dan Fluida (Thermal-Fluid Sciences), serta Perpindahan Panas dan Massa (Heat 

and Mass Transfer). Mengacu pada khazanah tersebut, Teknik Mesin di Universitas Tidar 

hingga tahun 2016 masih berorientasi pada kompetensi konversi energi dan perancangan 

konstruksi mesin. Kompetensi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan stakeholders saat 

penyusunan kurikulum terdahulu. Lulusan yang dihasilkan memiliki kemampuan utama bidang 

konversi energi dan perancangan konstruksi mesin. Pada tahun 2019 melalui peninjauan ulang 

kurikulum, Program Studi Teknik Mesin memperluas bidang peminatan menjadi empat 

konsentrasi sebagai berikut: 

1. Konsentrasi Konversi Energi  

2. Konsentrasi Material Teknik 

3. Konsentrasi Perancangan Konstruksi Mesin  

4. Konsentrasi Manufaktur 

Berbekal kemampuan sesuai konsentrasi tersebut, maka lulusan Teknik Mesin Universitas 

Tidar diharapkan mampu menjadi tenaga profesional, desainer, peneliti, maupun konsultan 

engineering. Selain itu, mahasiswa Teknik Mesin juga dibekali dengan kompetensi 



 
 

kewirausahaan sesuai kurikulum Universitas Tidar sehingga mampu menghasilkan 

wirausahawan muda yang handal. 

 

2. VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN (S1) 

Visi 

 “Program studi berbasis riset inovatif untuk mendukung pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang Teknik Mesin pada tahun 2030”. 

Misi 

Guna mewujudkan visi tersebut, Program Studi Teknik Mesin melaksanakan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Melaksanakan pendidikan yang bermutu di bidang ilmu material teknik, perancangan 

konstruksi mesin, manufaktur, dan konversi energi. 

2. Melaksanakan penelitian di bidang material teknik, perancangan konstruksi mesin, 

manufaktur, dan konversi energi yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

3. Mengaplikasikan ilmu-ilmu material teknik, perancangan konstruksi mesin, 

manufaktur,  dan konversi energi yang berorientasi pada teknologi tepat guna untuk 

mendukung kewirausahaan. 

4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang 

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

5. Menjalankan tata kelola dalam rangka mewujudkan good governance.  

6. Menjalin kerjasama dengan stake holder tingkat nasional. 

Tujuan Pendidikan Program Studi Teknik Mesin (S1) 

Tujuan Program Studi Teknik Mesin yaitu :  

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmiah di bidang Teknik Mesin 

sehingga mampu mengidentifikasi, menjelaskan, menganalisis/mengevaluasi secara 

kritis dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang berhubungan dengan material 

teknik, perancangan konstruksi mesin, manufaktur, dan konversi energi. 

2.  Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan bidang 

Teknik Mesin yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat.  

3.  Menghasilkan lulusan yang mampu bersikap dan berperilaku/berkarya dalam karir 

profesionalnya sesuai dengan norma kehidupan bermasyarakat. 



 
 

4.  Menghasilkan lulusan yang mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 

menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan profesi di bidang Teknik 

Mesin. 

5. Menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa wirausaha di bidang Teknik Mesin. 

6. Menghasilkan karya cipta hasil riset dan karya ilmiah bidang teknik mesin. 

 

3. SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN  

Sasaran Pendidikan Program Studi Teknik Mesin yaitu 

1. Meningkatkan mutu pendidikan di Teknik Mesin terutama bidang material teknik, 

perancangan konstruksi mesin, manufaktur, dan konversi energi. 

2. Meningkatkan riset baik di bidang material teknik, perancangan konstruksi mesin, 

manufaktur, dan konversi energi. 

3. Meningkatkan jumlah pengabdian masayarakat terutama teknologi tepat guna. 

4. Meningkatkan lulusan yang mampu menciptakan peluang usaha untuk dirinya sendiri 

dan masyarakat. 

Strategi yang dilakukan Program Studi Teknik Mesin adalah dengan: 

1. Menyediakan sarana dan prasarana sebagai pengembang dalam bidang akademik 

2. Memfasilitasi peningkatan kualitas pengembangan teori-teori keilmuan mutakhir dalam 

bentuk kajian ilmiah, jurnal,maupun hasil penelitian selama KBM berlangsung. 

3. Menjalin kerja sama dengan berbagai instansi/perusahaan. 

4. Mengembangkan daya saing dalam penelitian hibah 

5. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dinamis, serta 

bertaraf nasional 

6. Mengembangkan karakter mahasiswa dengan berbagai kegiatan kurikuler, ko-kurikuler 

dan ekstra-kurikuler, bekerja sama dengan unit terkait pada tingkat program studi, 

fakultas maupun universitas, 

7. Mengembangkan kemampuan dasar mahasiswa dalam bidang teknik mesin sehingga 

dapat berwirausaha setelah lulus. 

 

4. PROFIL LULUSAN  

Profil lulusan Teknik Mesin secara umum menjadi Sarjana Teknik bidang teknik mesin yang 
inovatif dalam berwirausaha dengan jenis pekerjaan khusus sebagai berikut: 

1. Mechanical Engineer (design, manufacture, operation, maintenance)  
2. Supervisor atau manajer industri bidang teknik mesin  



 
 

3. Peneliti 
4. Wirausahawan  

Deskripsi  

Sebagai Sarjana Teknik bidang Teknik Mesin dapat bekerja sebagai supervisor, pengelola 
proyek  di industri teknik mesin, desainer bidang Teknik Mesin, peneliti profesional, konsultan 
engineering dan berwirausaha maupun bisnis lainnya. Detail deskripsi profil dan kompetensi 
yang diharapkan sesuai tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Profil Lulusan dan Kompetensi yang Diharapkan 

No Profil Lulusan Deskripsi 
1 Menchanical Engineer 

(Design, Manufacture, 
Operation, 
Maintenance) 

Sarjana Teknik Mesin diharapkan mampu berperan sebagai 
seorang Engineer dengan kualifikasi sebagai berikut: 
1. Menguasai aplikasi perangkat lunak berbasis  2D dan 3D 

dalam bidang desain, analisis struktur dan fluida, dan 
perhitungan mekanikal, menguasai penyusunan bill of 
material, menguasai penggunaan berbagai jenis alat ukur 

2. Menguasai cara kerja dan komponen-komponen 
permesinan, mampu mengkalkulasi waktu standar 
produksi dan menyusun Standard Operating Procedure 
(SOP) untuk proses manufaktur, produksi, dan perawatan 

3. Menguasai kode standar yang digunakan di bidang teknik 
mesin: ASME, ANSI, API, ASTM, ISO, SNI, AWS 

4. Memiliki kemampuan mendokumentasikan setiap 
dokumen atau surat-surat terkait pekerjaan 

5. Memiliki kepribadian yang tangguh, sikap disiplin, jujur, 
aktif dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang 
diberikan 

6. Menguasai peraturan standar terkait kesehatan, 
keselamatan pekerjaan, dan keselamatan lingkungan (K3) 

7. Memiliki kemampuan bekerja baik secara individual 
maupun dengan team work dan mampu beradaptasi 
dengan cepat pada lingkungan kerja  

2 Supervisor atau manajer 
industri bidang Teknik 
Mesin 

Sarjana Teknik Mesin diharapkan mampu berperan sebagai 
seorang Supervisor atau manager industri bidang teknik 
mesin dengan kualifikasi sebagai berikut: 
1. Memiliki kemampuan leadership dan 

mengkomunikasikan permasalahan dalam tim serta 
mampu memotivasi tim.  

2. Mampu mendampingi dan mengawasi tim mulai dari 
perencanaan, proses produksi, operasional, dan 
perawatan. 

3. Memiliki kemampuan untuk merencanakan dan 
mengendalikan pembiayaan terkait operasional dan 
investasi yang bersifat rutinitas maupun tahunan. 

4. Mampu berinovasi dalam memberikan masukan pada 
perusahaan  



 
 

3 Peneliti Sarjana Teknik Mesin diharapkan mampu berperan sebagai 
seorang peneliti dengan kualifikasi sebagai berikut: 
1. Memiliki kemampuan memberi alasan dalam 

memecahkan masalah, baik secara induktif maupun 
secara deduktif 

2. Mempunyai kemampuan daya hayal ilmiah, mampu 
menghasilkan ide-ide yang rasional dan menghindari 
plagiat 

3. Memiliki daya ingat yang kuat, selalu ekstensif dan logis 
4. Mampu mengamati perubahan pada variabel dan suatu 

fenomena 
5. Memiliki kemampuan menghitung secara akurat, tajam, 

dan beraturan 
6. Memiliki kekuatan konsentrasi yang tinggi, kemauan 

yang keras serta tidak cepat bosan 
7. Memiliki sifat kooperatif, dapat bekerjasama dengan 

siapapun serta dapat bekerja secara team-work. 
8. Memiliki kejujuran intelektual, moral dan kreativitas 

yang tinggi.   
4 Wirausahawan Sarjana Teknik Mesin diharapkan mampu berperan 

wirausaha yang menerapkan teknologi dalam pelaksanaan 
nya dengan kualifikasi sebagai berikut: 
1. Mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai 

sarana untuk mengembangkan produk dan wirausaha 
yang dibangun  

2. Memiliki rasa percaya diri dan sikap mandiri untuk 
berusaha mencari penghasilan dan keuntungan melalui 
usaha yang dibangun. 

3. Mau dan mampu mencari dan menangkap peluang usaha 
yang menguntungkan serta mampu menentukan tahapan 
apa saja yang dibutuhkan untuk mencapainya. 

4. Mampu bekerja keras dan tekun menghasilkan produk 
baik barang maupun jasa serta bekerja secara tepat dan 
efisien 

5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, 
kemampuan negosiasi dengan berbagai pihak terkait 
dengan usaha yang dibangun. 

 

Rincian profil lulusan Program Studi Teknik Mesin Universitas Tidar sesuai tabel 4.2. 

Tabel 4.2.  Rincian Profil Lulusan Program Studi Teknik Mesin 

Aspek Deskripsi Kode 
Pengetahuan dan 
Pemahaman (Knowledge 
and Understanding) 

Mengerti dan memahami konsep konversi energi 
yang terkait dengan sistem termal dan mekanika 
fluida serta perpindahan panas 

A1 

Memahami konsep material teknik yang terkait 
dengan material dan metalurgi (logam dan non 
logam) 

A2 



 
 

Memahami konsep perancangan konstruksi mesin 
yang terkait dengan mekanika bahan, dinamika dan 
pengendalian  

A3 

Memahami konsep manufaktur yang terkait dengan 
sistem dan proses produksi 

A4 

Mamahami fenomena terkini di bidang Teknik 
Mesin. 

A5 

Ketrampilan Intelektual  
(Intellectual Skill) 

Menguasai cara mengembangkan potensi dalam 
meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah-
masalah aktual. 

B1 

Menguasai cara mengidentifikasi, merumuskan, dan 
menyelesaikan persoalan elektroteknik. 

B2 

Menguasai penerapan konsep sistem informasi, 
komputasi, riset dan manajemen untuk 
menyelesaikan persoalan rekayasa. 

B3 

Menguasai perancangan dan pelaksanaan riset serta 
analisis dan interpretasi data 

B4 

Menguasai metodologi evaluasi sistem. B5 
Ketrampilan Praktis 
(Practical Skill) 

Mampu beradaptasi dengan teknologi baru di bidang 
konversi energi, material teknik, perancangan 
konstruksi mesin, dan manufaktur. 

C1 

Mampu merancang dan menganalisis sistem 
konversi energi, sistem mekanis, dan sistem 
manufaktur  

C2 

Mampu melaksanakan riset sesuai dengan 
kebutuhan lapangan. 

C3 

Ketrampilan Managerial dan 
Sikap (Managerial Skill and 
Attitude) 

Menjunjung tinggi norma, tata nilai, moral, agama, 
etika dan tanggung jawab professional.  

D1 

Mampu berkomunikasi secara efektif. D2 
Mengerti dampak penyelesaian teknik dalam 
konteks masyarakat baik nasional, regional, maupun 
internasional. 

D3 

Mengerti isu-isu keteknikan kontemporer. D4 
Mampu untuk mengembangkan diri dan mampu  
berfikir secara logis dan analitis untuk 
menyelesaikan masalah yang dihadapi secara 
professional. 

D5 

Mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan 
cepat di lingkungan kerja 

D6 

 

5. KOMPETENSI LULUSAN 

Kompetensi Utama 

Kompetensi utama dicapai dari penguasaan mata kuliah dasar, praktik laboratorium maupun 

lapangan, penelitian, dan mata kuliah penguasaan konsep masing-masing bidang peminatan 

atau konsentrasi. Program studi harus menyelenggarakan seluruh komponen terkait kompetensi 

utama. Komponen – komponen dalam kompetensi utama Teknik Mesin adalah: 



 
 

1. Matematika dan Ilmu Dasar dengan kelompok kajian matematika, fisika dan kimia 

dasar 

2. Dasar Teknik Mesin  

3. Perancangan Teknik dan Proyek 

4. Pelaksanaan percobaan teknik mesin didalam laboratorium. Laboratorium dasar teknik 

mesin yang minimal harus dimiliki adalah: Proses Produksi, Fenomena Dasar Mesin, 

Prestasi Mesin, Metrologi, Material, Laboratorium Gambar 

5. Pendukung yang meliputi pengetahuan praktis yang diperoleh dari Kerja Praktek dan 

Kuliah Kerja Lapangan.  

 

Kompetensi Pendukung 

Kompetensi pendukung yang dimiliki oleh lulusan teknik mesin merupakan kompetensi yang 

terkait dengan konsentrasi peminatan sebagai berikut: 

1. Kompetensi Konversi Energi 

Bahan kajian yang terkait dengan kompetensi Konversi Energi sebagai berikut: 

a. Termodinamika  

b. Mekanika fluida  

c. Perpindahan kalor dan massa 

d. Mesin konversi energi  

e. Praktikum prestasi mesin 

f. Praktikum Fenomena Dasar Mesin 

2. Kompetensi Material Teknik 

Bahan kajian yang terkait dengan kompetensi Material Teknik sebagai berikut: 

a. Bahan / material teknik 

b. Metalurgi fisik 

c. Mekanika kekuatan bahan 

d. Pemilihan bahan dan proses 

e. Praktikum material 

3. Kompetensi Perancangan konstruksi mesin  

Bahan kajian terkait dengan Perancangan Konstruksi Mesin sebagai berikut: 

a. Gambar mesin  

b. Elemen mesin 

c. Kinematik dan dinamika 

d. Perancangan Teknik 



 
 

e. Getaran mekanik 

4. Kompetensi Manufaktur 

Bahan kajian terkait dengan kompetisi Manufaktur sebagai berikut: 

a. Proses manufaktur 

b. Pengukuran teknik 

c. Teknik Pengaturan 

d. Sistem kendali/control 

e. Teknik tenaga listrik 

f. Praktikum proses produksi 

 

Kompetensi Lainnya  

Untuk mewujudkan lulusan Program Studi  Teknik Mesin yang beorientasi masa depan yang 
diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi 
pengalaman kerja maka diperlukan kompetensi lainnya yang mendukung hal-hal tersebut. 
Kompetensi lain yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
 

a. Landasan Kepribadian  

Lulusan Program Studi Teknik Mesin diharapkan berjiwa Pancasila, memiliki dedikasi, 
integritas, kerja keras dan komitmen yang tinggi terhadap tugas serta profesi, dan 
penelitian dalam bidang teknik mesin yang mampu berkembang berbasis pengetahuan 
teknik mesin, kreatif-inovatif, terampil , mampu bersaing dan berbudi pekerti luhur. 

b. Kemampuan berkarya  

Lulusan Program Studi Teknik Mesin diharapkan mampu bersikap terbuka, tanggap, dan 
peduli terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait 
dengan bidang profesinya. Selain itu, kemampuan berkarya ditunjukkan melalui sikap 
mampu beradaptasi, mengikuti perkembangan teknologi dan informasi serta bersikap kritis 
terhadap perubahan dan mampu bekerja sama.  

c. Sikap dan Perilaku  

Lulusan Program Studi Teknik Mesin diharapkan dapat memiliki wawasan yang luas dan 
strategis secara global dan bertindak secara seksama pada bidang kerja dalam kaitannya 
dengan ilmu teknik elektro. Bersikap aktif, kreatif, inovatif dan berfikir positif serta 
optimis, mandiri dalam menghadapi setiap tantangan kerja serta selalu mengembangkan 
diri dan siap berkompetisi untuk meningkatkan daya saing. Bersikap terbuka untuk bekerja 
sama dalam tim ,untuk menghasilkan karya yang maksimal diantaranya adalah jiwa 
Entrepreneurship yaitu kemampuan mengolah sumber daya yang ada menjadi suatu 
produk dan jasa yang mempunyai nilai tambah dan mencari benefit/keunggulan dari 
peluang yang belum dikembangkan orang lain. 



 
 

d. Pemahaman Kaidah berkehidupan Bermasyarakat  

Dalam kaitannya dengan kompetensi pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat, 
lulusan Program Studi Teknik Mesin diharapkan memiliki motivasi yang tinggi untuk terus 
menerus mengembangkan diri, baik dilingkungan kerjanya maupun di lingkungan 
masyarakat, secara aktif/ kreatif, produktif, dan bertanggungjawab. Memahami kehidupan 
masyarakat yang majemuk, dari berbagai asal dan kebiasaan yang berbeda, untuk dapat 
bersikap toleran, guna selalu memupuk kerukunan dan perdamaian. Memahami bahwa 
karya yang besar tidak dapat dilakukan seorang diri, sehingga perlu selalu menjalin 
kerjasama dan membangun jaringan kerja yang efektif, dengan saling menguntungkan dan 
saling hormat-menghormat. 

6. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 

Capaian Pembelajaran (CP) Program Studi Teknik Mesin mengacu pada ketentuan dalam 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
(SN-DIKTI) yang tercantum dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang mencakup tiga 
unsur yaitu: Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan. Deskripsi CP yang mencakup unsur Sikap 
dan Keterampilan Umum menggunakan rumusan dalam SN-DIKTI (Permendikti No. 44 tahun 
2015). Deskripsi unsur Pengetahuan dan Keterampilan Khusus mengacu pada Badan 
Kerjasama Teknik Mesin (BKSTM) dan standar dari ABET. 

Matriks CP dari Program Studi Teknik Mesin untuk program sarjana dapat dilihat sebagai 
berikut: 

Aspek Sikap dan Tata Nilai (ST) 

Lulusan Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Tidar adalah sarjana 

Teknik Mesin yang memiliki karakter sikap dan tata nilai seperti tercantum dalam tabel 

6.1. 

Tabel 6.1 Capaian Pembelajaran Aspek Sikap dan Tata Nilai 

No. Sikap dan Tata Nilai Kode 

1. Bertakwa kepadaTuhanYangMaha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius. 

ST-1 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral, dan  etika. 

ST-2 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila. 

ST-3 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan 
bangsa. 

ST-4 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan,serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 
 

ST-5 



 
 

6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan. 

ST-6 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
 

ST-7 

8. Menginternalisasi nilai, norma,dan  etika akademik. ST-8 

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri. 

ST-9 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan. 

ST-10 

 

Aspek Penguasaan Pengetahuan (PP) 

Lulusan Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Tidar adalah 

sarjana Teknik Mesin yang kompeten dibidangnya juga mempunyai kemampuan 

beberapa aspek  penguasaan pengetahuan berdasarkan profil lulusan seperti 

tercantum dalam Tabel 6.2. 
 

Tabel 6.2 Capaian Pembelajaran Aspek Penguasaan Pengetahuan Berdasar Profil 
Lulusan 

No Profil Lulusan Aspek Penguasaan Pengetahuan  
1 Menchanical Engineer 

(Design, Manufacture, 
Operation, 
Maintenance) 

1. Menguasai aplikasi perangkat lunak berbasis  2D dan 3D 
dalam bidang desain, analisis struktur dan fluida, dan 
perhitungan mekanikal, menguasai penyusunan bill of 
material, menguasai penggunaan berbagai jenis alat 
ukur 

2. Menguasai cara kerja dan komponen-komponen 
permesinan, mampu mengkalkulasi waktu standar 
produksi dan menyusun Standard Operating Procedure 
(SOP) untuk proses manufaktur, produksi, dan 
perawatan 

3. Mengetahui dan memahami kode standar yang 
digunakan di bidang teknik mesin: ASME, ANSI, API, 
ASTM, ISO, SNI, AWS 

4. Memiliki kemampuan mendokumentasikan setiap 
dokumen atau surat-surat terkait pekerjaan 

5. Memiliki kepribadian yang tangguh, sikap disiplin, 
jujur, aktif dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan 
yang diberikan 

6. Memahami tentang peraturan standar terkait kesehatan, 
keselamatan pekerjaan, dan keselamatan lingkungan 
(K3) 

7. Memiliki kemampuan bekerja baik secara individual 
maupun dengan team work dan mampu beradaptasi 
dengan cepat pada lingkungan kerja  

2 Supervisor atau manajer 
industri bidang Teknik 
Mesin 

1. Memiliki kemampuan leadership dan 
mengkomunikasikan permasalahan dalam tim serta 
mampu memotivasi tim.  



 
 

2. Mampu mendampingi dan mengawasi tim mulai dari 
perencanaan, proses produksi, operasional, dan 
perawatan. 

3. Memiliki kemampuan untuk merencanakan dan 
mengendalikan pembiayaan terkait operasional dan 
investasi yang bersifat rutinitas maupun tahunan. 

4. Mampu berinovasi dalam memberikan masukan pada 
perusahaan  

3 Peneliti 1. Memiliki kemampuan memberi alasan dalam 
memecahkan masalah, baik secara induktif maupun 
secara deduktif 

2. Mempunyai kemampuan daya hayal ilmiah, mampu 
menghasilkan ide-ide yang rasional dan menghindari 
plagiat 

3. Memiliki daya ingat yang kuat, selalu ekstensif dan logis 
4. Mampu mengamati perubahan pada sebuah variabel 

atau suatu fenomena 
5. Memiliki kemampuan menghitung secara akurat, tajam, 

dan beraturan 
6. Memiliki kekuatan konsentrasi yang tinggi, kemauan 

yang keras serta tidak cepat bosan 
7. Memiliki sifat kooperatif, dapat bekerjasama dengan 

siapapun serta dapat bekerja secara team-work. 
8. Memiliki kejujuran intelektual, moral dan kreativitas 

yang tinggi.   
4 Wirausahawan  1. Mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai 

sarana untuk mengembangkan produk dan wirausaha 
yang dibangun  

2. Memiliki rasa percaya diri dan sikap mandiri untuk 
berusaha mencari penghasilan dan keuntungan melalui 
usaha yang dibangun. 

3. Mau dan mampu mencari dan menangkap peluang usaha 
yang menguntungkan serta mampu menentukan tahapan 
apa saja yang dibutuhkan untuk mencapainya. 

4. Mampu bekerja keras dan tekun menghasilkan produk 
baik barang maupun jasa serta bekerja secara tepat dan 
efisien 

5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, 
kemampuan negosiasi dengan berbagai pihak terkait 
dengan usaha yang dibangun. 

 

Sesuai dengan beberapa aspek penguasaan pengetahuan yang  telah diuraikan 

berdasarkan profil lulusan Program Studi Teknik Mesin seperti tercantum pada tabel 

6.2, selanjutnya dapat disusun rangkuman capaian pembelajaran program studi untuk 

aspek penguasaan pengetahuan seperti tercantum padaTabel 6.3.. 

 
 

 



 
 

Tabel 6.3. Capaian Pembelajaran Aspek Penguasaan Pengetahuan 

No. Aspek Penguasaan Pengetahuan Kode 
1. Menguasai konsep teoritis sains dan  teknologi, prinsip-prinsip 

rekayasa, sains rekayasa dan  perancangan rekayasa yang diperlukan 
untuk perancangan dan analisis  

 
 

PP-1 

2. Menguasai prinsip dan  isu terkini dalam ekonomi, sosial, teknologi 
secara umum; 

 
PP-2 

3. Mengenali dan menggambarkan prinsip dasar konversi energi, material teknik, 
perancangan konstruksi mesin, dan manufaktur 

 
PP-3 

4. Menguasai pengetahuan tentang konversi energi, material teknik, 
perancangan konstruksi mesin, dan manufaktur 

 
 

PP-4 

5. Mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; cakupan 
pengetahuan cukup luas untuk memahami pengaruh tindakan teknis 
yang diambil terhadap masyarakat maupun dunia global. 

 
 

PP-5 

6. Menguasai dan mampu   mengembangkan dan memelihara jaringan 
kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun 
diluar lembaganya. 

 
 

PP-6 

 

Aspek Ketrampilak Kerja Khusus (KK) 

Lulusan Program Studi Teknik Mesin adalah sarjana Teknik Mesin yang 

kompeten dibidangnya dan juga mempunyai kemampuan beberapa aspek 

keterampilan kerja khusus berdasarkan profil lulusan sesuai tabel 6.4 
 

Tabel 6.4  C a p a i a n  P e m b e l a j a r a n  Aspek Keterampilan Kerja Khusus  
No Profil Lulusan Aspek Penguasaan Pengetahuan  
1 Menchanical Engineer 

(Design, Manufacture, 
Operation, 
Maintenance) 

1. Menguasai aplikasi perangkat lunak berbasis  2D dan 3D 
dalam bidang desain, analisis struktur dan fluida, dan 
perhitungan mekanikal, menguasai penyusunan bill of 
material, menguasai penggunaan berbagai jenis alat 
ukur 

2. Menguasai cara kerja dan komponen-komponen 
permesinan, mampu mengkalkulasi waktu standar 
produksi dan menyusun Standard Operating Procedure 
untuk proses manufaktur, produksi, dan perawatan 

3. Mengetahui dan memahami kode standar yang 
digunakan di bidang teknik mesin: ASME, ANSI, API, 
ASTM, ISO, SNI, AWS 

4. Memiliki kemampuan mendokumentasikan setiap 
dokumen atau surat-surat terkait pekerjaan 

5. Memiliki kepribadian yang tangguh, sikap disiplin, 
jujur, aktif dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan 
yang diberikan 



 
 

6. Memahami tentang peraturan standar terkait kesehatan, 
keselamatan pekerjaan, dan keselamatan lingkungan 
(K3) 

7. Memiliki kemampuan bekerja baik secara individual 
maupun dengan team work dan mampu beradaptasi 
dengan cepat pada lingkungan kerja  

2 Supervisor atau manager 
industri bidang Teknik 
Mesin 

1. Memiliki kemampuan leadership dan 
mengkomunikasikan permasalahan dalam tim serta 
mampu memotivasi tim.  

2. Mampu mendampingi dan mengawasi tim mulai dari 
perencanaan, proses produksi, operasional, dan 
perawatan. 

3. Memiliki kemampuan untuk merencanakan dan 
mengendalikan pembiayaan terkait operasional dan 
investasi yang bersifat rutinitas maupun tahunan. 

4. Mampu berinovasi dalam memberikan masukan pada 
perusahaan  

3 Peneliti 1. Memiliki kemampuan memberi alasan dalam 
memecahkan masalah, baik secara induktif maupun 
secara deduktif 

2. Mempunyai kemampuan daya hayal ilmiah, mampu 
menghasilkan ide-ide yang rasional dan menghindari 
plagiat 

3. Memiliki daya ingat yang kuat, selalu ekstensif dan logis 
4. Mampu mengamati perubahan pada sebuah variabel 

atau suatu fenomena 
5. Memiliki kemampuan menghitung secara akurat, tajam, 

dan beraturan 
6. Memiliki kekuatan konsentrasi yang tinggi, kemauan 

yang keras serta tidak cepat bosan 
7. Memiliki sifat kooperatif, dapat bekerjasama dengan 

siapapun serta dapat bekerja secara team-work. 
8. Memiliki kejujuran intelektual, moral dan kreativitas 

yang tinggi.   
4 Wirausaha berbasis 

teknologi  
1. Mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai 

sarana untuk mengembangkan produk dan wirausaha 
yang dibangun  

2. Memiliki rasa percaya diri dan sikap mandiri untuk 
berusaha mencari penghasilan dan keuntungan melalui 
usaha yang dibangun. 

3. Mau dan mampu mencari dan menangkap peluang usaha 
yang menguntungkan serta mampu menentukan tahapan 
apa saja yang dibutuhkan untuk mencapainya. 

4. Mampu bekerja keras dan tekun menghasilkan produk 
baik barang maupun jasa serta bekerja secara tepat dan 
efisien 

5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, 
kemampuan negosiasi dengan berbagai pihak terkait 
dengan usaha yang dibangun. 

 



 
 

Aspek Ketrampilan Kerja Umum (KU) 

Sesuai dengan beberapa aspek keterampilan kerja khusus yang  telah diuraikan 

pada profil lulusan Program Studi Teknik Mesin yang tercantum di tabel 6.4, 

selanjutnya dapat disusun rangkuman capaian pembelajaran program studi untuk 

aspek keterampilan kerja khusus seperti tercantum padaTabel 6.5. 

 
Tabel 6.5 Capaian Pembelajaran Aspek Keterampilan Kerja Khusus 

 
No. 

 
Aspek Keterampilan Kerja Khusus 

 
Kode 

1. Mampu menerapkan matematika, sains,dan  prinsip rekayasa 
(engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa. 
Kompleks pada sistem konversi energi, material teknik, perancangan 
konstruksi mesin, dan manufaktur. 

KK-1 

2. Mampu menemukan sumber masalah pada perancangan konversi 
energi, material teknik, perancangan konstruksi mesin, dan manufaktur melalui 
proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan  informasi 
berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. 

KK-2 

3. Mampu melakukan riset yang  mencakup identifikasi, formulasi dan 
analisis masalah rekayasa pada sistem konversi energi, material teknik, 
perancangan konstruksi mesin, dan manufaktur 

KK-3 

4. Mampu merumuskan solusi alternatif untuk masalah rekayasa pada 
sistem konversi energi, material teknik, perancangan konstruksi mesin, dan 
manufaktur dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan 
dan keselamatan publik, kultural, sosial dan 
lingkungan(environmental consideration). 

KK-4 

5. Mampu merancang sistem konversi energi, material teknik, perancangan 
konstruksi mesin, dan manufaktur dengan pendekatan analitis dan 
mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, 
kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-
faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial 
dan  lingkungan. 

KK-5 

6. Mampu memilih sumber daya dan  memanfaatkan perangkat 
perancangan dan   analisis rekayasa berbasis teknologi informasi 
dan  komputasi yang   sesuai untuk  melakukan aktivitas perancangan 
sistem konversi energi, material teknik, perancangan konstruksi mesin, dan 
manufaktur. 

KK-6 

 

Lulusan Program Studi Teknik Mesin adalah Sarjana Teknik Mesin selain 

meiliki karakter sikap dan tata nilai juga memiliki aspek keterampilan kerja umum 

berupa kemampuan manajerial seperti tercantum dalam tabel 6.6. 

 
 
 
 



 
 

Tabel 6.6  Capaian Pembelajaran Aspek Keterampilan Kerja Umum 
 
No. 

 
Aspek Keterampilan Kerja Umum 

 
Kode 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan atau  keahliannya serta sesuai 
dengan standar  kompetensi kerja bidang yang  bersangkutan; 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan  menerapkan nilai humaniora yang  sesuai 
dengan bidang keahliannya. 

KU-1 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu,dan terukur. KU-2 

3. Mampu  mengkaji implikasi pengembangan atau  implementasi ilmu 
pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai  dengan keahliannya berdasarkan  kaidah, tata  
cara  dan  etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, 
desain rekayasa. 

KU-3 

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam 
bentuk  skripsi atau  laporan tugas akhir,dan  mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi. 

KU-4 

5. Mampu   mengambil keputusan secara  tepat   dalam konteks 
penyelesaian masalah dibidang keahliannya berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data. 

KU-5 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat  baik  di dalam maupun  diluar 
lembaganya. 

KU-6 

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok 
dan melakukan supervisi dan  evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah 
tanggung-jawabnya. 

KU-7 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 
yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri. 

KU-8 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi. 

KU-9 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. MATRIKS HUBUNGAN CAPAIAN PEMBELAJARAN DENGAN PROFIL 
LULUSAN 

 

Matriks antara hubungan capaian pembelajaran dengan profil lulusan ditunjukkan pada tabel 

7.1. 

Tabel 7.1 Matriks antara Hubungan Capaian Pembelajaran dengan Profil Lulusan 

Capaian 
Pembelajaran 

Lulusan 

Kode 
CPL 

PROFIL LULUSAN 
Mechanical 
Engineer (design, 
manufacture, 
operation, 
maintenance) 

Supervisor atau 
manager bidang 
teknik mesin 

Peneliti Wirausahawan 
berbasis 
teknologi  

SIKAP DAN 
TATA NILAI 

ST-1 √ √ √ √ 
ST-2 √ √ √ √ 
ST-3 √ √ √ √ 
ST-4 √ √ √ √ 
ST-5 √ √ √ √ 
ST-6 √ √ √ √ 
ST-7 √ √ √ √ 
ST-8 √ √ √ √ 
ST-9 √ √ √ √ 
ST-10 √ √ √ √ 

PENGUASAAN 
PENGETAHUAN 

PP-1 √ √ √ √ 
PP-2 √ √ √ √ 
PP-3 √ √ √ √ 
PP-4 √ √ √ √ 
PP-5 √ √ √ √ 
PP-6 √ √ √ √ 

KETERAMPILAN 
KHUSUS 

KK1 √ √ √ √ 
KK2 √ √ √ √ 
KK3 √ √ √ √ 
KK4 √ √ √ √ 
KK5 √ √ √ √ 
KK6 √ √ √ √ 

KETERAMPILAN 
UMUM 

KU-1 √ √ √ √ 
KU-2 √ √ √ √ 
KU-3 √ √ √ √ 
KU-4 √ √ √ √ 
KU-5 √ √ √ √ 
KU-6 √ √ √ √ 
KU-7 √ √ √ √ 
KU-8 √ √ √ √ 
KU-9 √ √ √ √ 

 
 
 

 

 

 



 
 

8. MATRIKS HUBUNGAN ANTARA CAPAIAN PEMBELAJARAN DENGAN RINCIAN PROFIL LULUSAN 

Matriks hubungan antara capaian pembelajaran dengan rincian profil lulusan ditunjukkan pada tabel 8.1. 

Tabel 8.1. Matriks Hubungan antara Capaian Pembelajaran dengan Rincian Profil Lulusan 

CAPAIAN 
PEMBELAJARAN 

LULUSAN 

KODE CPL RINCIAN PROFIL LULUSAN 
 

SIKAP DAN TATA 
NILAI 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 
ST-1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ST-2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ST-3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ST-4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ST-5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ST-6 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ST-7 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ST-8 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ST-9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ST-10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

PENGUASAAN 
PENGETAHUAN 

PP-1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
PP-2 - - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 
PP-3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - - √ - 
PP-4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ √ √ 
PP-5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
PP-6 - - - - - - - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

KETERAMPILAN 
KHUSUS 

KK-1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - - - 
KK-2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - - - 
KK-3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
KK-4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
KK-5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
KK-6 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
KU-1 - - - - - - - - - - - - - - √ √ √ √ √ 



 
 

KETERAMPILAN 
UMUM 

KU-2 - - - - - - - - - - - - - - √ √ √ √ √ 
KU-3 - - - - - - - - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ 
KU-4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - - - 
KU-5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - - - 
KU-6 - - - - - - - - - - - - - √ √ √ √ √ √ 
KU-7 - - - - - - - - - - - - - √ √ √ √ √ √ 
KU-8 - - - - - - - - - - - - - √ √ √ √ √ √ 
KU-9 - - - - - - - - - - - - - √ √ √ √ √ √ 



 
 

9. KESESUAIAN LEARNING OUTCOME PROGRAM STUDI DENGAN KKNI 

Tabel kesesuaian Learning Outcome Program Studi dengan KKNI ditampilkan pada tabel 9.1.  

Tabel 9.1. Kesesuaian Learning Outcome Program Studi dengan KKNI 

No. LO Program Studi Teknik Mesin Deskripsi Kualifikasi KKNI atau CP Level 6 
Program Studi Teknik yang ditetapkan 
DIKTI 

(1) (2) (3) 
1. Penguasaan Pengetahuan 

a. Mampu menerapkan matematika, 
sains, dan prinsip rekayasa 
(engineering principles) untuk 
menyelesai kan masalah rekayasa 
kompleks pada sistem konversi energi, 
material teknik, perancangan konstruksi 
mesin, dan manufaktur 

b. Mampu mengambil keputusan secara 
tepat  dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, 
berdasarkan hasil dan analisis 
terhadap informasi dan data. 

c. Mampu  bekerjasama dalam 
merancang sistem konversi energi, 
material teknik, perancangan konstruksi 
mesin, dan manufaktur dengan 
pendekatan analitis dan 
mempertimbangkan standar teknis, 
aspek kinerja, keandalan, 
kemudahan penerapan, 
keberlanjutan, serta memperhatikan 
faktor -faktor ekonomi, kesehatan   
dan   keselamatan  publik, kultural, 
sosial dan  lingkungan;  

d. Memiliki komitmen untuk selalu 
meningkatkan kualitas hasil karya, 
dalam menemukan sumber masalah 
rekayasa pada sistem konversi energi, 
material teknik, perancangan konstruksi 
mesin, dan manufaktur berdasarkan 
prinsip- prinsip rekayasa;  

e. Mampu berkomunikasi secara efektif, 
dalam memilih sumber daya dan 
memanfaatkan perangkat 
perancangan dan analisis rekayasa  
konversi energi, material teknik, perancangan 
konstruksi mesin, dan manufaktur yang 
sesuai untuk melakukan aktivitas 
rekayasa pada sistem konversi energi, 
material teknik, perancangan konstruksi 

Penguasaan Pengetahuan 
a. Menguasai konsep teoritis bidang 

pengetahuan tertentu secara umum dan 
konsep teoritis bagian khusus dalam 
bidang pengetahuan tersebut secara 
mendalam, serta mampu 
memformulasikan penyelesaian 
masalah prosedural. 

b. Mampu merancang, dan  mewujudkan 
rancangan dan mengendalikan suatu 
sistem rekayasa. 

c. Mampu menilai  efisiensi,  efektivitas 
sebagian atau seluruh rangkaian proses 
berbasis teknologi   yang    diterapkan  di 
bidang kerja. 



 
 

mesin, dan manufaktur 

2. Kemampuan Kerja  (Keterampilan 
Khusus) 
a. Mampu menerapkan konsep-

konsep teknologi  rekayasa 
(engineering  technology concepts) 
untuk menyelesaikan masalah 
sistem konversi energi, material teknik, 
perancangan konstruksi mesin, dan 
manufaktur dan   peralatan   yang   
diperlukan untuk  melakukan 
rekayasa  desain yang mempunyai 
nilai tambah . 

b. Mampu   menerapkan  pemikiran  
logis, kritis,   sistematis, dan   inovatif 
dalam konteks  pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi  desain sistem 
yang   sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

c. Memiliki kemampuan 
psikomotorik dalam melakukan 
riset yang  mencakup identifikasi, 
dan analisis masalah sistem 
konversi energi, material teknik, 
perancangan konstruksi mesin, dan 
manufaktur yang  diperlukan untuk 
mengatasi  troubleshooting pada 
mesin mesin listrik industri. 

d. Mampu melakukan riset yang   
mencakup identifikasi, formulasi  
dan anaisis masalah sistem konversi 
energi, material teknik, perancangan 
konstruksi mesin, dan manufaktur; 

e. Mampu menggunakan perangkat 
lunak standar  untuk  perancangan 
sistem konversi energi, material teknik, 
perancangan konstruksi mesin, dan 
manufaktur secara profesional 

f. Mampu mengelola akan pentingnya 
pembelajaran seumur  hidup, baik 
secara mandiri  maupun 
berkelompok guna   
mengembangkan dan memelihara  
jaringan kerja dengan pembimbing,  
kolega, sejawat  baik  di  dalam 
maupun di luar lembaganya. 

Kemampuan Kerja 
a. Mampu mengaplikasikan bidang 

keahliannya dan memanfaatkan ilmu 
pengetahuan, teknologi, yang  dimiliki 
dan/atau seni pada bidangnya untuk 
penyelesaian permasalahan yang  dihadapi 
serta mampu beradaptasi terhadap 
lingkungannya. 

b. Mampu mengambil keputusan tepat dan 
cepat  berdasarkan analisis informasi dan 
data lapangan, dan mampu   memberikan 
petunjuk dalam memilih berbagai 
alternatif solusi secara mandiri maupun  
bersama. 

c. Mampu memformulasikan persoalan, 
untuk penyelesaian masalah secara 
prosedural. 

 Kemampuan Manajerial 
(Keterampilan Umum) 

Kemampuan Manajerial 
a. Mampu   mengambil keputusan strategis 



 
 

a. Mampu mengidentifikasi dan 
merumuskan  solusi alternatif 
terhadap pencemaran lingkungan 
akibat  penggunaan sistem secara 
tidak terkendali, pada konversi energi, 
material teknik, perancangan konstruksi 
mesin, dan manufaktur dengan 
memperhatikan faktor-faktor 
ekonomi, kesehatan dan 
keselamatan publik, kultural, sosial. 

b. Mampu 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 serta 
menyusun deskripsi saintifik hasil 
kajiannya dalam bentuk    skripsi atau 
laporan tugas akhir; 

c. Mampu bersikap tegas dan  arif serta 
memiliki komitmen kuat untuk 
menjaga dan memelihara 
kepentingan dan tujuan bersama 
demi kedaulatan dan keutuhan NKRI 

d. Mampu mengelola dan mengambil 
keputusan secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang 
keahliannya berdasarkan hasil 
analisis terhadap informasi dan data. 

e. Mampu mengembangkan dan  
memelihara jaringan kerja secara 
efektif dan efisien dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di 
dalam maupun di luar lembaganya.   

berbasis pada analisis ilmiah di bidang 
rekayasa untuk mengurangi dampak 
penerapan teknologi masalah 
lingkungan terhadap manusia. 

b. Menguasai  keterampilan  manajerial 
secara professional dalam bekerja di 
bidang rekayasa. 

c. Bertanggung  jawab pada pekerjaan  
sendiri   dan   dapat  diberi tanggung 
jawab atas pencapaian hasil kerja 
organisasi. 

 

10. BAHAN KAJIAN DAN PENETAPAN MATAKULIAH PROGRAM STUDI 

TEKNIK MESIN 

Bahan Kajian Teknik Mesin 

Dalam merancang kurikulum Teknik Mesin membutuhkan pendefinisian Body of 

Knowledge (BOK). Dengan memperhatikan dokumen-dokumen BOK yang dibuat oleh 

BKS-TM dan ABET, maka dibuat daftar pengetahuan (BOK) yang dibutuhkan agar 

lulusan dapat berprofesi di bidang Teknik Mesin. 

Penyusunan BOK juga memperhatikan tingkat pencapaian dalam setiap BOK. 

Tingkat pencapaian ini mengikuti definisi dari Taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom 



 
 

mendefiniskan enam tingkat dalam kemampuan kognitif (K1–K6). Dalam penyetaraan 

dengan KKNI, KKNI level 6 untuk Program Sarjana. Berikut ini merupakan daftar Body 

of Knowledge Kurikulum Program Studi Teknik Mesin Universitas Tidar. Daftar Body of 

Knowledge yang diperlihatkan disini adalah daftar BOK Core (Inti Teknik Mesin) dan 

BOK Breadth (Perluasan Teknik Mesin) sesuai tabel 10.1. 

Tabel 10.1 Body of Knowledge Kurikulum Program Studi Teknik Mesin  

No Pengetahuan 
(Body of Knowledge) 

SKS Rekomenda
si BKS-TM 

Level Matakuliah 

SKS 
min 

SKS 
max 

Bloom 
(min) 

Matakuliah (sks) 

1 Matematika 16.00 12.00 16.00 

K3 

Aljabar (3) 
Analisis Numerik (3) 
Kalkulus (3) 
Matematika Teknik (3) 
Dasar Pemrograman Komputer 
(2) 
Metodologi Penelitian dan 
Statistika (2) 

2 Fisika 6.00 6.00 8.00 

K3 

Fisika Mekanik(3) 
Fisika Listrik (2) 
Praktikum Fisika Dasar (1) 

3 Kimia Dasar 2.00 2.00 3.00 
K3 

Kimia Dasar (2) 

4 Bahan/Material 
Teknik 

5.00 4.00 6.00 

K4 

Material Teknik (2) 
Praktikum Bahan Teknik (1) 
Metalurgi Fisik (2) 

5 Mekanika dan 
Kekuatan Bahan 

11.00 4.00 6.00 

K4 

Statika Struktur (3) 
Pesawat Pengangkat (3) 
Mekanika dan Kekuatan Bahan 
(3) 
Metode Elemen Hingga (2) 

6 Kinematika Dinamika 3.00 4.00 6.00 
K4 

Kinematika dan Dinamika (3) 

7 Getaran Mekanik 2.00 2.00 4.00 
K4 

Getaran Mekanik (2) 

8 Termodinamika 5.00 4.00 6.00 
K4 

Termodinamika (3) 
Termo Teknik (2) 

9 Mekanika Fluida 6.00 4.00 6.00 

K4 

Mekanika Fluida (2) 
Dinamika Fluida (2) 
Pneumatik dan Hidrolika (2) 

10 Perpindahan Kalor 
dan Massa 

9.00 4.00 6.00 

K4 

Perpindahan Panas (2) 
Metode Analisis Termal (2) 
Praktikum Fenomena Dasar 
Mesin (1) 



 
 

Teknik Pengkondisian Udara 
(3) 
Praktikum Prestasi Mesin (1) 

11 Gambar Mesin 4.00 3.00 5.00 
K4 

Gambar Teknik (2) 
Gambar Mesin (2) 

12 Proses Manufaktur 8.00 5.00 7.00 

K4 

Proses Produksi (2) 
Praktikum Proses Produksi (1) 
Praktikum Permesinan Industri 
dan Elektroplating (1) 
Pengecoran dan Pengelasan (2) 
Pemilihan Bahan dan Proses (2) 

13 Elemen Mesin 10.00 6.00 8.00 

K4 

Elemen Mesin (3) 
Sistem Transmisi (3) 
Perancangan Teknik (2) 
Tugas Perancangan (2) 

14 Mesin Konversi 
Energi 

12.00 4.00 6.00 

K4 

Mesin Konversi Energi (3) 
Motor Bakar (3) 
Pompa dan Kompresor (3) 
Sistem Pembangkit Uap (3) 

15 Sistem 
Kendali/Kontrol 

6.00 4.00 6.00 

K4 

Otomasi Pemesinan (2) 
Mekatronika (2) 
Teknik Pengaturan (2) 

16 Kerja Praktik 5.00 1.00 2.00 

K5 

Praktik Kerja Lapangan dan 
Seminar (2) 
Kuliah Kerja Lapangan (1) 
Kuliah Kerja Nyata (2) 

17 Skripsi/TA 6.00 5.00 6.00 
K6 

Skripsi dan Seminar (6) 

18 Pengukuran Teknik 2.00 3.00 6.00 
K4 

Metrologi (2) 

19 Teknik Tenaga Listrik 2.00 2.00 3.00 
K3 

Teknik Tenaga Listrik (2) 



 
 

11. PETA HUBUNGAN MATA KULIAH TERHADAP CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

Peta hubungan mata kuliah terhadap capaian pembelajaran lulusan ditunjukkan dalam tabel 11.1. 

Tabel 11.1.Peta Hubungan Mata Kuliah Terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan 

 Kode Mata Kuliah 

Sikap dan Tata Nilai Kemampuan Umum Penguasaan Pengetahuan Keterampilan Khusus 
ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST KU KU KU KU KU KU KU KU KU PP PP PP PP PP PP KU KU KU KU KU KU 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

081101 
Pendidikan 
Agama  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √                      

081102 Bahasa Inggris           √ √ √ √  √  √ √             

081103 
Dasar 
Pemrograman 
Komputer 

          √ √ √ √  √ √ √ √             

081104 Fisika Mekanik                     √  √          

081105 Gambar Teknik                          √ √ √ √ √ √ 

081106 Aljabar                    √  √          

081107 Kimia Dasar                    √  √          

081108 Material Teknik                    √  √ √ √        

081109 
Pendidikan 
Pancasila 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √                      

081210 Bahasa Indonesia            √  √ √                  

081211 Fisika Listrik                    √  √          

081212 Gambar Mesin                          √ √ √ √ √ √ 

081213 Kalkulus                    √  √          

081214 Kewarganegaraan  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √                      

081215 Metalurgi Fisik                    √ √ √ √         

081216 Statika Struktur                     √ √ √ √         

081217 
Metodologi 
Penelitian dan 
Statistika 

                   √ √ √ √         

081218 
Praktikum Fisika 
Dasar 

                         √      



 
 

081219 
Praktikum Bahan 
Teknik 

                         √      

082120 
Metode Elemen 
Hingga  

                   √ √ √ √         

082121 Elemen Mesin                     √ √ √ √         

082122 Analisis Numerik                    √ √ √ √         

082123 Mekanika Fluida                    √ √ √ √         

082124 
Mekanika dan 
Kekuatan Bahan 

                   √ √ √ √         

082125 Proses produksi                     √ √ √ √         

082126 Termodinamika                    √ √ √ √         

082127 
Praktikum Proses 
Produksi 

                         √      

082128 
Teknik Tenaga 
Listrik 

                   √ √ √ √         

082229 Sistem Transmisi                     √ √ √ √         

082230 
Kinematika dan 
Dinamika  

                   √ √ √ √         

082231 
Matematika 
Teknik  

                   √ √ √ √         

082232 Dinamika Fluida                    √ √ √ √         

082233 Metrologi                    √ √ √ √         

082234 
Otomasi 
permesinan  

                   √ √ √ √         

082235 Termo Teknik                    √ √ √ √         

082236 

Praktikum 
Permesinan 
Industri dan 
Elektroplating 

                         √      

082237 Kewirausahaan           √ √ √  √ √ √ √ √             

083138 
Manajemen 
Industri  

          √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √         

083139 
Mesin Konversi 
Energi  

                   √ √ √ √         

082140 
Pengecoran dan 
Pengelasan 

                   √ √ √ √         



 
 

083141 
Pemilihan Bahan 
dan Proses  

                   √ √ √ √         

083142 
Perancangan 
Teknik 

                   √ √ √ √         

083143 
Perpindahan 
Panas 

                   √ √ √ √         

083144 
Pneumatik dan 
Hidrolika  

                   √ √ √ √         

083145 
Teknik 
Pengaturan 

                   √ √ √ √         

083146 
Praktik 
Kewirausahaan  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √             

083247 Getaran Mekanik                     √ √ √ √         

083248 Motor Bakar                     √ √ √ √         

083249 
Metode Analisis 
Termal 

                   √ √ √ √         

083250 
Pesawat 
Pengangkat 

                   √ √ √ √         

083251 
Pompa dan 
Kompresor 

                   √ √ √ √         

083252 
Sistem 
Pembangkit Uap 

                   √ √ √ √         

083254 
Tugas 
Perancangan 

                         √ √ √ √ √ √ 

083255 
Praktikum 
Fenomena Dasar 
Mesin 

                         √      

084156 Mekatronika                    √ √ √ √         

084157 
Teknik 
Pengkondisian 
Udara  

                   √ √ √ √         

084158 
Praktikum 
Prestasi Mesin  

                         √      

084159 
Kuliah Kerja 
Lapangan  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √             

084160 
Kuliah Kerja 
Nyata  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √             

084161 Aerodinamika٭٭                           √ √ √ √ √ √ 

084162 
Korosi dan 
Pengendalia٭٭  

                         √ √ √ √ √ √ 



 
 

084163 
Logam Paduan 
Industri٭٭ 

                         √ √ √ √ √ √ 

084164 
Perencanaan 
Motor Bakar٭٭ 

                         √ √ √ √ √ √ 

084165 
Pesawat 
Pengangkut٭٭ 

                         √ √ √ √ √ √ 

084166 Mesin Fluida٭٭                          √ √ √ √ √ √ 

084167 
Perancangan 
Mesin Konversi 
Energi٭٭ 

                         √ √ √ √ √ √ 

084168 
Teknik 
Pembentukan٭٭ 

                         √ √ √ √ √ √ 

084169 
Computational 
Fluid Dynamic٭٭ 

                         √ √ √ √ √ √ 

084170 Komposit٭٭                          √ √ √ √ √ √ 

084173 
Teknik 
Pembakaran٭٭ 

                         √ √ √ √ √ √ 

084174 
Sistem 
Perpipaan٭٭ 

                         √ √ √ √ √ √ 

084175 Energi Surya٭٭                          √ √ √ √ √ √ 

084176 Tribologi٭٭                          √ √ √ √ √ √ 

084177 
Analisa 
Kerusakan dan 
Pencegahan** 

                         √ √ √ √ √ √ 

084178 Additive 
Manufacturing** 

                         √ √ √ √ √ √ 

084179 Total Predictive 
Maintenance** 

                         √ √ √ √ √ √ 

084180 
Sistem Kontrol 
dan Sensor 
Manufaktur** 

                         √ √ √ √ √ √ 

084271 
Kerja Praktek dan 
Seminar 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √          √ √ √ √         

084272 
Skripsi dan 
Seminar 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 



 
 

12. STRUKTUR MATA KULIAH 

Struktur Mata Kuliah 
 

Matakuliah yang terbentuk didalam kurikulum selanjutnya dikelompokkan menjadi 
6(enam) kelompok yaitu Kelompok Matakuliah Universitas, Kelompok Matakuliah 
Fakultas, Kelompok   Matakuliah Dasar Teknik  Mesin, Kelompok Matakuliah 
Konsentrasi yang meliputi (1) Konversi Energi; (2) Material Teknik,  (3) 
Perancangan Konstruksi Mesin, (4) Material Teknik, dan (5) Manufaktur serta mata 
kuliah pilihan untuk masing-masing konsentrasi. 

 
Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan 

 

Untuk menyelesaikan  pendidikan  di  Program  Studi  Teknik Mesin fakultas Teknik 
UNTIDAR, mahasiswa wajib menempuh mata kuliah minimal sejumlah 146 sks yang 
terdiri dari matakuliah universitas 19 sks, matakuliah fakultas 8 sks, matakuliah Teknik 
Mesin 51 sks mata kuliah konsentrasi 59 sks serta 9 sks matakuliah pilihan. 

Distribusi Mata Kuliah Persemester 
SEMESTER 1 

NO KODE MK NAMA MATA KULIAH 

SKS 

 

1 081101 Pendidikan Agama  2 

2 081102 Bahasa Inggris 2 

3 081103 Dasar Pemrograman Komputer 2 

4 081104 Fisika Mekanik  3 

5 081105 Gambar Teknik 2 

6 081106 Aljabar 3 

7 081107 Kimia Dasar 2 

8 081108 Material Teknik 2 

9 081109 Pendidikan Pancasila 2 

Total 21 

 
SEMESTER 2 

NO KODE MK NAMA MATA KULIAH 

SKS 

 

1 081210 Bahasa Indonesia  2 

2 081211 Fisika Listrik 2 

3 081212 Gambar Mesin 2 

4 081213 Kalkulus 3 

5 081214 Kewarganegaraan  2 

6 081215 Metalurgi Fisik 2 

7 081216 Statika Struktur  3 



 
 

8 081217 Metodologi Penelitian dan Statistika 2 

9 081218 Praktikum Fisika Dasar 1 

10 081219 Praktikum Bahan Teknik 1 

Total 20 

 
SEMESTER 3 

NO KODE MK NAMA MATAKULIAH 

SKS 

 

1 082120 Metode Elemen Hingga  2 
2 082121 Elemen Mesin  3 
3 082122 Analisis Numerik 3 
4 082123 Mekanika Fluida 2 
5 082124 Mekanika dan Kekuatan Bahan 3 
6 082125 Proses produksi  2 
7 082126 Termodinamika 3 
8 082127 Praktikum Proses Produksi 1 
9 082128 Teknik Tenaga Listrik 2 

Total 21 

 
SEMESTER 4 

NO KODE MK NAMA MATAKULIAH 

SKS 

 

1 082229 Sistem Transmisi  3 

2 082230 Kinematika dan Dinamika  3 

3 082231 Matematika Teknik  3 

4 082232 Dinamika Fluida 2 

5 082233 Metrologi 2 

6 082234 Otomasi permesinan  2 

7 082235 Termo Teknik 2 

8 082236 Praktikum Permesinan Industri dan Elektroplating 1 

9 082237 Kewirausahaan 2 

Total 20 

 
SEMESTER 5 

NO KODE MK NAMA MATAKULIAH 

SKS 

 

1 083138 Manajemen Industri  2 

2 083139 Mesin Konversi Energi  3 

3 082140 Pengecoran dan Pengelasan 2 

4 083141 Pemilihan Bahan dan Proses  2 

5 083142 Perancangan Teknik 2 



 
 

6 083143 Perpindahan Panas 2 

7 083144 Pneumatik dan Hidrolika  2 

8 083145 Teknik Pengaturan 2 

9 083146 Praktik Kewirausahaan  2 

Total 19 

 
SEMESTER 6 

NO KODE MK NAMA MATAKULIAH 

SKS 

 

1 083247 Getaran Mekanik  2 
2 083248 Motor Bakar  3 
3 083249 Metode Analisis Termal 2 
4 083250 Pesawat Pengangkat 3 
5 083251 Pompa dan Kompresor 3 
6 083252 Sistem Pembangkit Uap 3 
7 083254 Tugas Perancangan 2 
8 083255 Praktikum Fenomena Dasar Mesin 1 

Total 19 

 
SEMESTER 7 

NO KODE MK NAMA MATAKULIAH 

SKS 

 

1 084156 Mekatronika 2 
2 084157 Teknik Pengkondisian Udara  3 
3 084158 Praktikum Prestasi Mesin  1 
4 084159 Kuliah Kerja Lapangan  1 
5 084160 Kuliah Kerja Nyata  2 
6 08416X Mata Kuliah Pilihan** 3 
7 08416X Mata Kuliah Pilihan** 3 
8 08416X Mata Kuliah Pilihan** 3 

Total 18 

 

NO 
KODE MK 

MBKM 
NAMA MATAKULIAH MBKM 

SKS 

 

1 08416X Magang Industri 20 
2 08416X KKN Tematik 20 

 
SEMESTER 8 

NO KODE MK NAMA MATAKULIAH 
SKS 

 

1 084271 Kerja Praktek dan Seminar 2 
2 084272 Skripsi dan Seminar 6 

Total 8 

 
MATA KULIAH KONSENTRASI KONVERSI ENERGI 

NO KODE MK NAMA MATAKULIAH 
SKS 

 



 
 

1 084166 Mesin Fluida3 ٭٭ 
2 084173 Teknik Pembakaran3 ٭٭ 
3 084175 Energi Surya3 ٭٭ 
4 084169 Computational Fluid Dynamic3 ٭٭ 
5 084161 Aerodinamika3 ٭٭ 
6 084167 Perancangan Mesin Konversi Energi3 ٭٭ 

Total 18 

 
MATA KULIAH KONSENTRASI MATERIAL TEKNIK 

NO KODE MK NAMA MATAKULIAH 

SKS 

 

1 084162 Korosi dan Pengendalian3 ٭٭ 

2 084163 Logam Paduan Industri3 ٭٭ 

3 084170 Komposit3 ٭٭ 

Total 9 

 
MATA KULIAH PERANCANGAN KONSTRUKSI MESIN 

NO KODE MK NAMA MATAKULIAH 

SKS 

 

1 084164 Komponen Motor Bakar3 ٭٭ 

2 084165 Pesawat Pengangkut3 ٭٭ 

3 084174 Sistem Perpipaan3 ٭٭ 

4 084176 Tribologi3 ٭٭ 

Total 12 

 
MATA KULIAH KONSENTRASI MANUFAKTUR  

NO KODE MK NAMA MATAKULIAH 

SKS 

 

1 084168 Teknik Pembentukan** 3 

2 084177 Analisa Kerusakan dan Pencegahan** 3 

3 084178 Additive Manufacturing** 3 

4 084179 Total Predictive Maintenance** 3 

5 084180 Sistem Kontrol dan Sensor Manufaktur** 3 

Total 15 

 

KRITERIA 1: PENILAIAN KETETAPAN WAKTU MENGUMPULKAN TUGAS 

Konversi 
Grade 

Skor Indikator Kinerja yang Dubutuhkan 

E <55 Tidak mengumpulkan tugas atau duplikasi tugas dengan 100% 



 
 

D ˃55-60 Mengumpulkan tugas, tetapi tidak sesuai dengan batas waktu yang 
disepakati (lebih dari 5 hari) 

CD ˃ 60-65 Mengumpulkan tugas, terlambat 5 hari dari jadwal yang telah 
disepakati 

C ˃ 65-70  Mengumpulkan tugas, terlambat 4 hari dari jadwal yang telah 
disepakati 

BC ˃ 70-75 Mengumpulkan tugas, terlambat 3 hari dari jadwal yang telah 
disepakati 

B ˃ 75-80  Mengumpulkan tugas terlambat 2 hari dari jadwal yang telah 
disepakati 

AB ˃ 80-85 Mengumpulkan tugas terlambat 1 hari dari jadwal yang telah 
disepakati 

A ˃ 85-100 Mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang telah disepakati 
 

KRITERIA  2: PENILAIAN KETEPATAN HASIL REVIEW 

Konversi 
Grade 

Skor Indikator Kinerja yang Dubutuhkan 

E <55 Tidak mengerjakan 
D ˃55-60 Hasil review kurang lengkap tetapi benar (kelengkapan ˃ 55%-60%) 
CD ˃ 60-65 Hasil review kurang lengkap tetapi benar (kelengkapan ˃ 60%-65%) 
C ˃ 65-70  Hasil review kurang lengkap tetapi benar (kelengkapan ˃ 65%-70%) 
BC ˃ 70-75 Hasil review kurang lengkap tetapi benar (kelengkapan ˃ 70%-75%) 
B ˃ 75-80  Hasil review kurang lengkap tetapi benar (kelengkapan ˃ 75%-80%) 
AB ˃ 80-85 Hasil review kurang lengkap tetapi benar (kelengkapan ˃ 80%-85%) 
A ˃ 85-100 Hasil review secara lengkap dan benar (kelengkapan ˃85%-100%) 

 

KRITERIA 3: PENILAIAN KOMUNIKASI DALAM PRESENTASI 

Konversi 
Grade 

Skor Indikator Kinerja yang Dubutuhkan 

E <55 Presentasi yang dilakukan tidak jelas dan pasif 
D ˃55-60 Presentasi yang dilakukan kurang jelas dan tidak fokus 
CD ˃ 60-65 Presentasi yang dilakukan kurang jelas walaupun tetap fokus 
C ˃ 65-70  Presentasi yang dilakukan kurang lancar, kurang menarik dan kurang 

inspiratif 
BC ˃ 70-75 Presentasi yang dilakukan lancar, namun kurang menarik dan kurang 

inspiratif 
B ˃ 75-80  Presentasi yang dilakukan dengan lancardan menarik 
AB ˃ 80-85 Presentasi yang dilakukan dengan lancar dan inspiratif 
A ˃ 85-100 Presentasi yang dilakukan dengan lancar dan menarik serta inspiratif  

 

KRITERIA 4: PENILAIN TAMPILAN MATERI PRESENTASI 

Konversi 
Grade 

Skor Indikator Kinerja yang Dubutuhkan 



 
 

E <55 Penulisan ide yang tidak logis, tidak inovatif, tidak strategis, dan 
tidak menarik 

D ˃55-60 Penulisan ide yang logis, tidak inovatif, tidak strategis, dan tidak 
menarik 

CD ˃ 60-65 Penulisan ide yang logis, kurang inovatif, tidak strategis, dan tidak 
menarik 

C ˃ 65-70  Penulisan ide yang logis, inovatif, tidak strategis, dan tidak menarik 
BC ˃ 70-75 Penulisan ide yang logis, inovatif, kurang strategis, dan tidak 

menarik 
B ˃ 75-80  Penulisan ide yang logis, inovatif, strategis, dan tidak menarik 
AB ˃ 80-85 Penulisan ide yang logis, inovatif, strategis, dan kurang menarik 
A ˃ 85-100 Penulisan ide yang logis, inovatif, strategis, dan menarik 

 

 



 
 

V. Standar Komptensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran 

 

VI. Sebaran Matakuliah 



 
 

Konversi Energi: 
   Semester I Semester II Semester III Semester IV Semester V Semester VI Semester VII  Semester VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 SKS 20 SKS 21 SKS 20 SKS 18 SKS 19 SKS 18 SKS 8 SKS 

Pendidikan Agama 
(2 SKS) 

Bahasa Inggris 
(2 SKS) 

Dasar Pemrograman 
Komputer 
(2 SKS) 

Fisika Mekanik 
(3 SKS) 

Gambar Teknik 
(2 SKS) 

Aljabar 
(3 SKS) 

Kimia Dasar 
(2 SKS) 

Material Teknik 
(2 SKS) 

Pendidikan Pancasila 
(2 SKS) 

Bahasa Indonesia 
(2 SKS) 

Fisika Listrik 
(2 SKS) 

Gambar Mesin 
(2 SKS) 

Kalkulus 
(3 SKS) 

Kewarganegaraan 
(2 SKS) 

Metalurgi Fisik 
(2 SKS) 

Statika Struktur 
(3 SKS) 

Metodologi Penelitian 
dan Statistika 

(2 SKS) 

Praktikum Fisika 
Dasar 

(1 SKS) 

Praktikum Bahan 
Teknik 
(1 SKS) 

Metode Elemen 
Hingga 
(2 SKS) 

Elemen Mesin 
(3 SKS) 

Analisis Numerik 
(3 SKS) 

Mekanika Fluida 
(2 SKS) 

Mekanika dan 
Kekuatan Bahan 

(3 SKS) 

Proses Produksi 
(2 SKS) 

Termodinamika 
(3 SKS) 

Praktikum Proses 
Produksi 
(1 SKS) 

Teknik Tenaga Listrik 
(2 SKS) 

Sistem Transmisi 
(3 SKS) 

Kinematika dan 
Dinamika 
(3 SKS) 

Matematika Teknik 
(3 SKS) 

Dinamika Fluida 
(2 SKS) 

Metrologi 
(2 SKS) 

Otomasi Permesinan 
(2 SKS) 

Termo Teknik 
(2 SKS) 

Praktikum Permesinan 
Industri dan Elektro-

plating (1 SKS) 

Kewirausahaan 
(2 SKS) 

Manajemen Industri 
(2 SKS) 

Mesin Konversi Energi 
(3 SKS) 

Pengecoran dan 
Pengelasan 

(2 SKS) 

Pemilihan Bahan dan 
Proses 

(2 SKS) 

Perancangan Teknik 
(2 SKS) 

Perpindahan Panas 
(2 SKS) 

Pneumatik dan 
Hidrolika 
(1 SKS) 

Teknik Pengaturan 
(2 SKS) 

Praktik Kewirausahaan 
(2 SKS) 

Getaran Mekanik 
(2 SKS) 

Motor Bakar 
(3 SKS) 

Metode Analisis 
Termal 
(2 SKS) 

Pesawat Pengangkat 
(3 SKS) 

Pompa dan Kompresor 
(3 SKS) 

Sistem Pembangkit 
Uap 

(3 SKS) 

Tugas Perancangan 
(2 SKS) 

Praktikum Fenomena 
Dasar Mesin 

(1 SKS) 

Mekatronika 
(2 SKS) 

Teknik Pengkondisian 
Udara 

(3 SKS) 

Praktikum Prestasi 
Mesin 

(1 SKS) 

Kuliah Kerja 
Lapaangan 

(1 SKS) 

Kuliah Kerja Nyata 
(2 SKS) 

Mata Kuliah Pilihan** 
(3 SKS) 

Mata Kuliah Pilihan** 
(3 SKS) 

Mata Kuliah Pilihan** 
(3 SKS) 

Kerja Praktik dan 
Seminar 
(2 SKS) 

Skripsi dan Seminar 
(6 SKS) 

Konversi Energi: 
1. Mesin Fluida٭٭ 
2. Teknik 

Pembakaran٭٭ 
3. Energi Surya٭٭ 
4. Computational 

Fluid Dynamic٭٭ 
5. Aerodinamika٭٭  
6. Perancangan 

Mesin Konversi 
Energi٭٭ 



 
 

Material: 
Semester I Semester II Semester III Semester IV Semester V Semester VI Semester VII                  Semester VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 SKS 20 SKS 21 SKS 20 SKS 18 SKS 19 SKS 18 SKS 8 SKS 

Pendidikan Agama 
(2 SKS) 

Bahasa Inggris 
(2 SKS) 

Dasar Pemrograman 
Komputer 
(2 SKS) 

Fisika Mekanik 
(3 SKS) 

Gambar Teknik 
(2 SKS) 

Aljabar 
(3 SKS) 
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(2 SKS) 

Material Teknik 
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Analisis Numerik 
(3 SKS) 

Mekanika Fluida 
(2 SKS) 

Mekanika dan 
Kekuatan Bahan 

(3 SKS) 

Proses Produksi 
(2 SKS) 

Termodinamika 
(3 SKS) 

Praktikum Proses 
Produksi 
(1 SKS) 

Teknik Tenaga Listrik 
(2 SKS) 

Sistem Transmisi 
(3 SKS) 

Kinematika dan 
Dinamika 
(3 SKS) 

Matematika Teknik 
(3 SKS) 

Dinamika Fluida 
(2 SKS) 

Metrologi 
(2 SKS) 

Otomasi Permesinan 
(2 SKS) 

Termo Teknik 
(2 SKS) 

Praktikum Permesinan 
Industri dan Elektro-

plating (1 SKS) 

Kewirausahaan 
(2 SKS) 

Manajemen Industri 
(2 SKS) 

Mesin Konversi Energi 
(3 SKS) 

Pengecoran dan 
Pengelasan 

(2 SKS) 

Pemilihan Bahan dan 
Proses 

(2 SKS) 

Perancangan Teknik 
(2 SKS) 

Perpindahan Panas 
(2 SKS) 

Pneumatik dan 
Hidrolika 
(1 SKS) 

Teknik Pengaturan 
(2 SKS) 

Praktik Kewirausahaan 
(2 SKS) 

Getaran Mekanik 
(2 SKS) 

Motor Bakar 
(3 SKS) 

Metode Analisis 
Termal 
(2 SKS) 

Pesawat Pengangkat 
(3 SKS) 

Pompa dan Kompresor 
(3 SKS) 

Sistem Pembangkit 
Uap 

(3 SKS) 

Tugas Perancangan 
(2 SKS) 

Praktikum Fenomena 
Dasar Mesin 

(1 SKS) 

Mekatronika 
(2 SKS) 

Teknik Pengkondisian 
Udara 

(3 SKS) 

Praktikum Prestasi 
Mesin 

(1 SKS) 

Kuliah Kerja 
Lapaangan 

(1 SKS) 

Kuliah Kerja Nyata 
(2 SKS) 

Mata Kuliah Pilihan** 
(3 SKS) 

Mata Kuliah Pilihan** 
(3 SKS) 

Mata Kuliah Pilihan** 
(3 SKS) 

Kerja Praktik dan 
Seminar 
(2 SKS) 

Skripsi dan Seminar 
(6 SKS) 

Material: 
1. Korosi dan 

Pengendalian٭٭ 
2. Logam Paduan 

Industri٭٭ 
3. Komposit٭٭ 



 
 

Perancangan dan Konstruksi Mesin: 
   Semester I Semester II Semester III Semester IV Semester V Semester VI Semester VII Semester VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 SKS 20 SKS 21 SKS 20 SKS 18 SKS 19 SKS 18 SKS 8 SKS 

Pendidikan Agama 
(2 SKS) 

Bahasa Inggris 
(2 SKS) 

Dasar Pemrograman 
Komputer 
(2 SKS) 

Fisika Mekanik 
(3 SKS) 

Gambar Teknik 
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Aljabar 
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Kimia Dasar 
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Material Teknik 
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Pendidikan Pancasila 
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Fisika Listrik 
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(3 SKS) 
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Metalurgi Fisik 
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Metodologi Penelitian 
dan Statistika 
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Teknik 
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Metode Elemen 
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Elemen Mesin 
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Mekanika Fluida 
(2 SKS) 

Mekanika dan 
Kekuatan Bahan 

(3 SKS) 

Proses Produksi 
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Termodinamika 
(3 SKS) 

Praktikum Proses 
Produksi 
(1 SKS) 

Teknik Tenaga Listrik 
(2 SKS) 

Sistem Transmisi 
(3 SKS) 

Kinematika dan 
Dinamika 
(3 SKS) 

Matematika Teknik 
(3 SKS) 

Dinamika Fluida 
(2 SKS) 

Metrologi 
(2 SKS) 

Otomasi Permesinan 
(2 SKS) 

Termo Teknik 
(2 SKS) 

Praktikum Permesinan 
Industri dan Elektro-

plating (1 SKS) 

Kewirausahaan 
(2 SKS) 

Manajemen Industri 
(2 SKS) 

Mesin Konversi Energi 
(3 SKS) 

Pengecoran dan 
Pengelasan 

(2 SKS) 

Pemilihan Bahan dan 
Proses 

(2 SKS) 

Perancangan Teknik 
(2 SKS) 

Perpindahan Panas 
(2 SKS) 

Pneumatik dan 
Hidrolika 
(1 SKS) 

Teknik Pengaturan 
(2 SKS) 

Praktik Kewirausahaan 
(2 SKS) 

Getaran Mekanik 
(2 SKS) 

Motor Bakar 
(3 SKS) 

Metode Analisis 
Termal 
(2 SKS) 

Pesawat Pengangkat 
(3 SKS) 

Pompa dan Kompresor 
(3 SKS) 

Sistem Pembangkit 
Uap 

(3 SKS) 

Tugas Perancangan 
(2 SKS) 

Praktikum Fenomena 
Dasar Mesin 

(1 SKS) 

Mekatronika 
(2 SKS) 

Teknik Pengkondisian 
Udara 

(3 SKS) 

Praktikum Prestasi 
Mesin 

(1 SKS) 

Kuliah Kerja 
Lapaangan 

(1 SKS) 

Kuliah Kerja Nyata 
(2 SKS) 

Mata Kuliah Pilihan** 
(3 SKS) 

Mata Kuliah Pilihan** 
(3 SKS) 

Mata Kuliah Pilihan** 
(3 SKS) 

Kerja Praktik dan 
Seminar 
(2 SKS) 

Skripsi dan Seminar 
(6 SKS) 

Perancangan dan 
Konstruksi Mesin: 
1. Komponen 

Motor Bakar٭٭ 

2. Pesawat 
Pengangkut٭٭ 

3. Sistem 
Perpipaan٭٭ 

4. Tribologi٭٭ 



 
 

Manufaktur: 

   Semester I Semester II Semester III Semester IV Semester V Semester VI Semester VII Semester VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 SKS 20 SKS 21 SKS 20 SKS 18 SKS 19 SKS 18 SKS 8 SKS 

Pendidikan Agama 
(2 SKS) 

Bahasa Inggris 
(2 SKS) 

Dasar Pemrograman 
Komputer 
(2 SKS) 

Fisika Mekanik 
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Gambar Teknik 
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Metode Elemen 
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Mekanika Fluida 
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Mekanika dan 
Kekuatan Bahan 

(3 SKS) 

Proses Produksi 
(2 SKS) 

Termodinamika 
(3 SKS) 

Praktikum Proses 
Produksi 
(1 SKS) 

Teknik Tenaga Listrik 
(2 SKS) 

Sistem Transmisi 
(3 SKS) 

Kinematika dan 
Dinamika 
(3 SKS) 

Matematika Teknik 
(3 SKS) 

Dinamika Fluida 
(2 SKS) 

Metrologi 
(2 SKS) 

Otomasi Permesinan 
(2 SKS) 

Termo Teknik 
(2 SKS) 

Praktikum Permesinan 
Industri dan Elektro-

plating (1 SKS) 

Kewirausahaan 
(2 SKS) 

Manajemen Industri 
(2 SKS) 

Mesin Konversi Energi 
(3 SKS) 

Pengecoran dan 
Pengelasan 

(2 SKS) 

Pemilihan Bahan dan 
Proses 

(2 SKS) 

Perancangan Teknik 
(2 SKS) 

Perpindahan Panas 
(2 SKS) 

Pneumatik dan 
Hidrolika 
(1 SKS) 

Teknik Pengaturan 
(2 SKS) 

Praktik Kewirausahaan 
(2 SKS) 

Getaran Mekanik 
(2 SKS) 

Motor Bakar 
(3 SKS) 

Metode Analisis 
Termal 
(2 SKS) 

Pesawat Pengangkat 
(3 SKS) 

Pompa dan Kompresor 
(3 SKS) 

Sistem Pembangkit 
Uap 

(3 SKS) 

Tugas Perancangan 
(2 SKS) 

Praktikum Fenomena 
Dasar Mesin 

(1 SKS) 

Mekatronika 
(2 SKS) 

Teknik Pengkondisian 
Udara 

(3 SKS) 

Praktikum Prestasi 
Mesin 

(1 SKS) 

Kuliah Kerja 
Lapaangan 

(1 SKS) 

Kuliah Kerja Nyata 
(2 SKS) 

Mata Kuliah Pilihan** 
(3 SKS) 

Mata Kuliah Pilihan** 
(3 SKS) 

Mata Kuliah Pilihan** 
(3 SKS) 

Kerja Praktik dan 
Seminar 
(2 SKS) 

Skripsi dan Seminar 
(6 SKS) 

Manufaktur: 
1. Teknik 

Pembentukan** 
2. Analisa Kerusakan 

dan Pencegahan** 
3. Additive 

Manufacturing** 
4. Total Produktif 

Maintenance** 
5. Sistem Kontrol 

dan Sensor 
Manufaktur** 



 
 

d. METODE PENILAIAN LEARNING OUTCOMES MATAKULIAH PRODI TEKNIK MESIN 

SEMESTER I 

NO 
KODE 

MK 
NAMA MATAKULIAH 

Ujian Tulis 
Quis 

Ujian Latihan Makalah/Laporan Presentasi Kaktifan Project Report 

UTS UAS Lisan Soal Individu Kelompok Individu Kelompok Kelas Individu Kelompok 
1 

081101 Pendidikan Agama  √ √ √ √ √ 
- 

√ √ √ √ 
- - 

2 
081102 Bahasa Inggris √ √ √ √ √ 

- - 
√ √ √ 

- - 
3 

081103 Dasar Pemrograman Komputer √ √ √ 
- 

√ 
- - - 

√ √ 
- - 

4 
081104 Fisika Mekanik  √ √ √ 

- 
√ 

- - - - 
√ 

- - 
5 

081105 Gambar Teknik √ √ √ 
- 

√ 
- - - - 

√ 
√ - 

6 
081106 Aljabar √ √ √ 

- 
√ 

- - - - 
√ 

- - 
7 

081107 Kimia Dasar √ √ √ 
- 

√ 
- - 

√ √ √ 
- - 

8 
081108 Material Teknik √ √ √ 

- 
√ 

- - 
√ √ √ 

- - 
9 

081109 Pendidikan Pancasila √ √ √ 
- 

x 
- √ 

√ √ √ 
- - 

 

SEMESTER II 

NO 
KODE 

MK 
NAMA MATAKULIAH 

Ujian Tulis 
Quis 

Ujian Latihan Makalah/Laporan Presentasi Kaktifan Project Report 

UTS UAS Lisan Soal Individu Kelompok Individu Kelompok Kelas Individu Kelompok 
1 

081210 Bahasa Indonesia  √ √ √ √ √ 
- 

√ √ √ √ 
- - 

2 
081211 Fisika Listrik √ √ √ √ √ 

- 
√ √ √ √ 

- - 
3 

081212 Gambar Mesin √ √ √ 
- 

√ 
- - - 

- √ 
- - 

4 
081213 Kalkulus √ √ √ 

- 
√ 

- - - - 
√ 

- - 



 
 

5 
081214 Kewarganegaraan  √ √ √ 

- 
√ 

- 
√ √ √ √ 

- - 
6 

081215 Metalurgi Fisik √ √ √ 
- 

√ 
- - - - 

√ 
- - 

7 
081216 Statika Struktur  √ √ √ 

- 
√ 

- - - 
- √ 

- - 
8 

081217 Metodologi Penelitian dan Statistika √ √ √ 
- 

√ 
- - 

√ √ √ 
- - 

9 
081218 Praktikum Fisika Dasar √ √ √ 

- 
√ 

- 
√ √ √ √ 

- - 
10 

081219 Praktikum Bahan Teknik √ √ √ 
- 

√ 
- 

√ √ √ √ 
- - 

 

  



 
 

SEMESTER III 

NO 
KODE 

MK 
NAMA MATAKULIAH 

Ujian Tulis 
Quis 

Ujian Latihan Makalah/Laporan Presentasi Kaktifan Project Report 

UTS UAS Lisan Soal Individu Kelompok Individu Kelompok Kelas Individu Kelompok 
1 

082120 Metode Elemen Hingga  √ √ √ 
- 

√ 
- - - 

- √ 
- - 

2 
082121 Elemen Mesin  √ √ √ 

- 
√ 

- - - 
- √ 

- - 
3 

082122 Analisis Numerik √ √ √ 
- 

√ 
- - - 

- √ 
- - 

4 
082123 Mekanika Fluida √ √ √ 

- 
√ 

- - - - 
√ 

- - 
5 

082124 Mekanika dan Kekuatan Bahan √ √ √ 
- 

√ 
- - - - 

√ 
- - 

6 
082125 Proses produksi  √ √ √ 

- 
√ 

- √ - - 
√ 

- - 
7 

082126 Termodinamika √ √ √ 
- 

√ 
- - - 

- √ 
- - 

8 
082127 Praktikum Proses Produksi √ √ √ 

- 
√ 

- 
√ √ √ √ 

- - 
9 

082128 Teknik Tenaga Listrik √ √ √ 
- 

√ 
- - 

- - √ 
- - 

 

SEMESTER IV 

NO 
KODE 

MK 
NAMA MATAKULIAH 

Ujian Tulis 
Quis 

Ujian Latihan Makalah/Laporan Presentasi Kaktifan Project Report 

UTS UAS Lisan Soal Individu Kelompok Individu Kelompok Kelas Individu Kelompok 
1 

082229 Sistem Transmisi  √ √ √ 
- 

√ 
- - - 

- √ 
- - 

2 
082230 Kinematika dan Dinamika  √ √ √ 

- 
√ 

- x - 
- √ 

- - 
3 

082231 Matematika Teknik  √ √ √ 
- 

√ 
- - - 

- √ 
- - 

4 
082232 Dinamika Fluida √ √ √ 

- 
√ 

- - - - 
√ 

- - 
5 

082233 Metrologi √ √ √ 
- 

√ 
- - - - 

√ 
- - 



 
 

6 
082234 Otomasi permesinan  √ √ √ 

- 
√ 

- - - - 
√ 

- - 
7 

082235 Termo Teknik √ √ √ 
- 

√ 
- - - 

- √ 
- - 

8 082236 
Praktikum Permesinan Industri dan 
Elektroplating 

√ √ √ - √ - √ √ √ √ - - 

9 
082237 Kewirausahaan √ √ √ 

- 
√ 

- 
√ √ √ √ 

- √ 

 

  



 
 

SEMESTER V 

NO 
KODE 

MK 
NAMA MATAKULIAH 

Ujian Tulis 
Quis 

Ujian Latihan Makalah/Laporan Presentasi Kaktifan Project Report 

UTS UAS Lisan Soal Individu Kelompok Individu Kelompok Kelas Individu Kelompok 
1 

083138 Manajemen Industri  √ √ √ 
- 

√ 
- - 

√ √ √ 
- - 

2 
083139 Mesin Konversi Energi  √ √ √ 

- 
√ 

- √ - 
√ √ 

- - 
3 

082140 Pengecoran dan Pengelasan √ √ √ 
- 

√ 
- - - 

√ √ 
- - 

4 
083141 Pemilihan Bahan dan Proses  √ √ √ 

- 
√ 

- - - - 
√ 

- - 
5 

083142 Perancangan Teknik √ √ √ 
- 

√ 
- √ - √ 

√ 
- - 

6 
083143 Perpindahan Panas √ √ √ 

- 
√ 

- - - - 
√ 

- - 
7 

083144 Pneumatik dan Hidrolika  √ √ √ 
- 

√ 
- 

√ √ √ √ 
- - 

8 083145 Teknik Pengaturan √ √ √ - √ - - √ √ √ - - 

9 
083146 Praktik Kewirausahaan  √ √ √ 

- 
√ 

- √ 
√ √ √ 

- √ 

 

SEMESTER VI 

NO 
KODE 

MK 
NAMA MATAKULIAH 

Ujian Tulis 
Quis 

Ujian Latihan Makalah/Laporan Presentasi Kaktifan Project Report 

UTS UAS Lisan Soal Individu Kelompok Individu Kelompok Kelas Individu Kelompok 
1 

083247 Getaran Mekanik  √ √ √ 
- 

√ 
- - 

√ √ √ 
- - 

2 
083248 Motor Bakar  √ √ √ 

- 
√ 

- √ 
√ √ √ 

- - 
3 

083249 Metode Analisis Termal √ √ √ 
- 

√ 
- - - 

√ √ 
- - 

4 
083250 Pesawat Pengangkat √ √ √ 

- 
√ 

- - - - 
√ 

- - 
5 

083251 Pompa dan Kompresor √ √ √ 
- 

√ 
- - - √ 

√ 
- - 



 
 

6 
083252 Sistem Pembangkit Uap √ √ √ 

- 
√ 

- - - - 
√ 

- - 
7 

083254 Tugas Perancangan 
√ √ √ 

- 
√ 

- 
√ √ √ √ 

- √ 

8 083255 Praktikum Fenomena Dasar Mesin √ √ √ - √ - √ √ √ √ - - 

 

  



 
 

SEMESTER VII 

NO 
KODE 

MK 
NAMA MATAKULIAH 

Ujian Tulis 
Quis 

Ujian Latihan Makalah/Laporan Presentasi Kaktifan Project Report 

UTS UAS Lisan Soal Individu Kelompok Individu Kelompok Kelas Individu Kelompok 
1 

084156 Mekatronika √ √ √ 
- 

√ 
- 

√ √ √ √ 
- √ 

2 
084157 Teknik Pengkondisian Udara  √ √ √ 

- 
√ 

- - - 
√ √ 

- - 
3 

084158 Praktikum Prestasi Mesin  √ √ √ 
- 

√ 
- - - 

√ √ 
- - 

4 
084159 Kuliah Kerja Lapangan  

- - - √ - √ 
- 

√ 
- 

- 
- - 

5 
084160 Kuliah Kerja Nyata  

- - - √ - √ 
- 

√ 
- 

- 
- - 

6 
08416X Mata Kuliah Pilihan** √ √ √ 

- 
√ 

- - 
√ √ √ 

- - 
7 

08416X Mata Kuliah Pilihan** √ √ √ 
- 

√ 
- - 

√ √ √ 
- - 

8 08416X Mata Kuliah Pilihan** √ √ √ - √ - - √ √ √ - - 

 

SEMESTER VIII 

NO 
KODE 

MK 
NAMA MATAKULIAH 

Ujian Tulis 
Quis 

Ujian Latihan Makalah/Laporan Presentasi Kaktifan Project Report 

UTS UAS Lisan Soal Individu Kelompok Individu Kelompok Kelas Individu Kelompok 
1 

084271 Kerja Praktek dan Seminar 
- - - √ - √ 

- 
√ 

- 
- 

- - 
2 

084272 Skripsi dan Seminar 
- - - √ - √ 

- 
√ 

- 
- 

- - 
 

MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI KONVERSI ENERGI 

NO 
KODE 

MK 
NAMA MATAKULIAH 

Ujian Tulis 
Quis 

Ujian Latihan Makalah/Laporan Presentasi Kaktifan Project Report 

UTS UAS Lisan Soal Individu Kelompok Individu Kelompok Kelas Individu Kelompok 
1 

084166 Mesin Fluida٭٭ √ √ √ 
- 

√ 
- 

√ 
- 

√ √ 
- - 



 
 

2 
084173 Teknik Pembakaran٭٭ √ √ √ 

- 
√ 

- 
√ 

- 
√ √ 

- - 
3 

084175 Energi Surya٭٭ √ √ √ 
- 

√ 
- 

√ 
- 

√ √ 
- - 

4 
084169 Computational Fluid Dynamic٭٭ √ √ √ 

- 
√ 

- 
√ 

- 
√ √ 

- - 
5 

084161 Aerodinamika٭٭ √ √ √ 
- 

√ 
- 

√ 
- 

√ √ 
- - 

6 
084167 Perancangan Mesin Konversi Energi٭٭ √ √ √ 

- 
√ 

- 
√ 

- 
√ √ 

- √ 

 

  



 
 

MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI MATERIAL 

NO 
KODE 

MK 
NAMA MATAKULIAH 

Ujian Tulis 
Quis 

Ujian Latihan Makalah/Laporan Presentasi Kaktifan Project Report 

UTS UAS Lisan Soal Individu Kelompok Individu Kelompok Kelas Individu Kelompok 
1 

084162 Korosi dan Pengendalian٭٭ √ √ √ 
- 

√ 
- 

√ 
- 

√ √ 
- - 

2 
084163 Logam Paduan Industri٭٭ √ √ √ 

- 
√ 

- 
√ 

- 
√ √ 

- - 
3 

084170 Komposit٭٭ √ √ √ 
- 

√ 
- 

√ 
- 

√ √ 
- - 

 

MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN 

NO 
KODE 

MK 
NAMA MATAKULIAH 

Ujian Tulis 
Quis 

Ujian Latihan Makalah/Laporan Presentasi Kaktifan Project Report 

UTS UAS Lisan Soal Individu Kelompok Individu Kelompok Kelas Individu Kelompok 
1 

084164 Komponen Motor Bakar٭٭ √ √ √ 
- 

√ 
- 

√ 
- 

√ √ 
- - 

2 
084165 Pesawat Pengangkut٭٭ √ √ √ 

- 
√ 

- 
√ 

- 
√ √ 

- - 
3 

084174 Sistem Perpipaan٭٭ √ √ √ 
- 

√ 
- 

√ 
- 

√ √ 
- - 

4 
084176 Tribologi٭٭ √ √ √ 

- 
√ 

- 
√ 

- 
√ √ 

- - 
 

MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI MANUFAKTUR 

NO 
KODE 

MK 
NAMA MATAKULIAH 

Ujian Tulis 
Quis 

Ujian Latihan Makalah/Laporan Presentasi Kaktifan Project Report 

UTS UAS Lisan Soal Individu Kelompok Individu Kelompok Kelas Individu Kelompok 
1 

084168 Teknik Pembentukan** √ √ √ 
- 

√ 
- 

√ 
- 

√ √ 
- - 

2 
084177 Analisa Kerusakan dan Pencegahan** √ √ √ 

- 
√ 

- 
√ 

- 
√ √ 

- - 
3 

084178 Additive Manufacturing** √ √ √ 
- 

√ 
- 

√ 
- 

√ √ 
- - 

4 
084179 Total Predictive Maintenance** √ √ √ 

- 
√ 

- 
√ 

- 
√ √ 

- - 



 
 

5 
084180 Sistem Kontrol dan Sensor Manufaktur** √ √ √ 

- 
√ 

- 
√ 

- 
√ √ 

- - 
 

 

 

 

VII. Deskripsi Mata Kuliah 

No. Kode MK Nama Matakuliah Sks Deskripsi 

1 081101 Pendidikan Agama  2 

Pendidikan Agama Islam  
Mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini merupakan  mata kuliah yang wajib 
diikuti mahasiswa karena mata kuliah ini masuk dalam kelompok Mata Kuliah 
Wajib Umum (MKWU). Mata kuliah Pendidikan Agama Islam diharapkan dapat 
menunjang pembentukan kepribadian dan kompetensi profesional lulusan 
perguruan tinggi. Dengan demikian Pendidikan Agama  Islam diarahkan untuk 
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan lulusan perguruan tinggi sebagai manusia 
yang terdidik di Indonesia sehingga mampu berkontibusi membentuk peradaban 
dunia yang Islami  
Mata kuliah ini membahas tentang; Bagaimana Mempelajari Islam di Perguruan 
Tinggi, Bagaimana Manusia Bertuhan, Bagaimana Agama Menjamin 
Kebahagiaan, Bagaimana Mengintegrasikan Iman, Islam, dan Ihsan dalam 
Membentuk Insan Kamil, Bagaimana Membangun Paradigma Quranik untuk 
Kehidupan Modern, Bagaimana Membumikan Islam di Indonesia, Bagaimana 
Islam Membangun Persatuan dalam Keberagaman, Bagaimana Islam Menghadapi 
Tantangan Moderenisasi, Bagaimana Kontribusi Islam dalam Pengembangan 
Peradaban Dunia, Bagaimana Pengembangan Budaya Islam melalui  Masjid 
Kampus, Islam Sebagai Rahmatan lil ‘alamin 
Pendidikan Agama Katolik 
Mata kuliah Agama Katolik ini mengaplikasikan pengetahuan dan ilmu 
berdasarkan iman katolik dalam kehidupan sehari- hari. Dalam mata kuliah ini akan 
membahas beberapa pokok iman katolik yaitu tentang Allah,Alkitab,manusia dan 



 
 

dunia, keselamatan iman dan ilmu pengetahuan, etika katolik khususnya yang 
berhubungan dengan perilaku manusia.Di samping itu pendidikanagama katolik 
juga memberikan pembelajaran yang khusus mengenahi pengenalan Tuhan Allah 
yang bertitik tolak dari keberadaan manusia kongkrit yang diteguhkan melalui 
agama sebagai sarana mengenat Tuhan lebih dalam. Dalam proses mengenal Tuhan 
itu manusia tidak menutup mata terhadap tantangan dan pergumulan. Tantangan 
dan pergumulan ini justru memicu untuk belajar membentuk diri menjadi insan 
relegius yang inklusif.Perwujudan sikap inklusif secara kongkrit terlaksana dalam 
mengusahakan tata kehidupan yang diwarnai sikap toleransi,rukun dan dialogis.  
Pendidikan Agama Hindu  
Mata kuliah ini membahas dan menganalisis hindu di Perguruan Tinggi, Manusia 
Bertuhan, Agama Menjamin Kebahagiaan, Mengintegrasikan Iman, hindu, dan 
Ihsan dalam Membentuk sikap sopan santun ,kasih sayan, Membangun Paradigma 
Quranik untuk Kehidupan Modern, Membumikan hindu di Indonesia, hindu  
Membangun Persatuan dalam Keberagaman, hindu  Menghadapi Tantangan 
Moderenisasi, Kontribusi hindu  dalam Pengembangan Peradaban Dunia, 
Pengembangan Budaya hindu melalui   Kampus, hindu Sebagai jembatan menuju 
kedamaian. 

2 081102 Bahasa Inggris 2 

Matakuliah ini mengkaji bahasa inggris di bidang teknik mesin seperti Engineering 
Material, Corrosion, Vectors, Scales and Grapes, Force, Gravity, Friction, 
Lubrication, Factor of safety, Ideal and practical Machines, Cranes, The four-
Stroke petrol Engine, The Wrankle Engine, Beams,Stress and Strain, Levers. 

3 081103 Dasar Pemrograman Komputer 2 
Matakuliah ini mengkaji algoritma, logika dan bahasa pemrograman, matematika 
sederhana, operasi array, fungsi M-file, system GUI, graphic, simulink dan control 
sistem. 

4 081104 Fisika Mekanik  3 
Matakuliah ini membahas besaran dan satuan, analisis kinematika dan dinamika 
gerak lurus dan melingkar, momen, kerja dan energi, teori kinetik gas, impulš dan 
momentum. 

5 081105 Gambar Teknik 2 

Matakuliah ini membahas konsep dasar gambar, garis dan huruf, penanganan 
gambar, sistem proyeksi, tanda panah, proyeksi, pandangan ,potongan, pandangan 
dan potongan, ukuran, pandangan potongan dan ukuran, dan pembuatan gambar 
teknik. 

6 081106 Aljabar 3 
Matakuliah ini mengkaji tentang function, composite function, function and 
inverse, limit function, computations limit, asymptote, limit (sin o ), continuous 
function, precise definition limit. 



 
 

 
 

7 081107 Kimia Dasar 2 
Matakuliah ini mengkaji teori atom,analisis ikatan kimia, reaksi kimia, larutan, 
kimia organik, elektrokimia, termokimia, hukum fasa, dan analisis kimia 
lingkungan. 

8 081108 Material Teknik 2 
Dalam matakuliah ini mengkaji besi dan baja, sifat-sifat bahan, logam paduan, 
bahan-bahan non logam beserta analisis penggunaanya. 

9 081109 Pendidikan Pancasila 2 
Matakuliah ini mengkaji tentang konsep dan implemantasi nilai-nilai Pancasila 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penyikapan terhadap situasi aktual 
tentang ideologi dengan bahasan meliputi filsafat Pancasila. 

10 
 

081210 Bahasa Indonesia  2 
Dalam matakuliah ini mengkaji kedudukan bahasa Indonesia, pembuatan  
penulisan karya ilmiah, praktek membaca, praktekmenulis, dan praktekberbicara 
untuk keperluan akademik. 

 
11 

081211 Fisika Listrik 2 
Matakuliah ini mengkaji muatan listrik, hukum Coulomb,  medan dan potensial 
listrik, kapasitor, hukum Gauss, arus listrik, hukum Ohm dan Joule, medan magnet, 
cahaya, cermin , prisma dan lensa. 

12 081212 Gambar Mesin 2 

Matakuliah ini mengkaji garis perpotongan, pandangan pertolongan, toleransi 
geometric, gambar bubungan, tempat kedudukan mekanis, gambar roda gigi, 
gambar bantalan, sabuk dan puli, pegas, dan ulir, dan penciptaan gambar mesin 
secara sederhana. 

13 081213 Kalkulus 3 
Matakuliah ini mengkaji derivative, derivativeandcontinuity, differential, product 
and quotient, application derivative, definite integral, differential calculus. 

14 081214 Kewarganegaraan  2 
Matakuliah ini mengkaji nilai-nilai tentang hak dan kewajiban warga negara, 
negara dan konstitusi, demokrasi Indonesia, HAM dan the rule of law, geopolitik 
dan geostrategi Indonesia.  

15 081215 Metalurgi Fisik 2 

Matakuliah ini mengkaji sifat-sifat mekanik logam, meliputi uji tarik, uji kekerasan 
uji impak, metalografi, fatigue, creep, pengujian NDT, struktur logam dan 
kristalisasi dan ketidaksempurnaan bahan, digram Fe3C, diagram TTT, heat 
treatment, hardenability, mekanisme penguatan, analisa kegagalan. 

16 081216 Statika Struktur  3 
Matakuliah ini mengkaji sistem gaya, keseimbangan, struktur, gaya-gaya pada 
balok, gesekan, gaya terdistribusi, kerja maya. 

17 081217 Metodologi Penelitian dan Statistika 2 

Matakuliah ini membahas penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif hingga 
menganalisis menggunakan ilmu statistika yang mencakup  onsep probabilitas, 
variabel random, distribusi uniform, distribusi normal, test sampling distribusi, 
estimasi varian, penggunaan hipotesa, ragam dan korelasi linear, multiple linear, 
analisa varian, pengujian faktorial, perhitungan kontras. 



 
 

18 081218 Praktikum Fisika Dasar 1 
Matakuliah ini menerapkan praktik bandul matematis, densitas, pegas sederhana, 
massa jenis zat padat, hukum Archimedes, hukum Stokes, viscositas zat cair, 
spherometer, optik, dan listrik kemudian menyusun dalam bentuk laporan. 

19 081219 Praktikum Bahan Teknik 1 
Matakuliah ini menerapkan praktik uji bending, uji impak, uji tarik, uji tekan dan 
uji struktur mikro suatu bahan kemudian menyusun dalam bentuk laporan. 

20 082120 Metode Elemen Hingga  2 
Matakuliah ini membahas nodal, trust, dan meshing, pada mata kuliah ini 
mempermudah dalam menganalisis rangka batang maupun bentuk bahan dengan 
metode elemen hingga dan bantuan software. 

21 082121 Elemen Mesin  3 
Matakuliah ini membahasmacam-macam poros, sambungan mur-baut, sambungan 
keling, pasak, macam-macam kopling, analisis kopling, rem, bantalan, bantalan 
gelinding, pelumas dan viskositasnya. 

22 082122 Analisis Numerik 3 
Matakuliah ini mengkaji application definite integral, coordinat polar, bilangan 
complex, vector operation, partial derivative, definite integral, derivative vector, 
theorem green. 

23 082123 Mekanika Fluida 2 
Matakuliah ini mengkajisifat-sifat fluida, hidrostatik, pengapungan, translasi dan 
rotasi, analisis dimensional rangkap, dasar aliran fluida, pipa - pipa ekuivalen, 
pengukuran aliran dinamika dan aliran dalam. 

24 082124 Mekanika dan Kekuatan Bahan 3 

Matakuliah ini mengkaji stress, strain, properties of material, axial load (beban 
memusat), torsion (puntiran memusat), bending (Lentur memusat), buckling 
(Tekuk), stress transformation, deflection, buckling of columns, Energy Methods 
(sistem daya). 

25 082125 Proses produksi  2 

Matakuliah ini mengkaji proses pemesinan, proses bubut, proses skrab, proses 
gurdi, proses freis, proses gerinda, mekanisme persentuhan geram, geometri pahat, 
temperatur pemotongan dan keausan pahat, umur pahat, material pahat, gaya 
pemotongan, dan menganalisis momen dan gaya pemotongan. 

26 082126 Termodinamika 3 

Matakuliah ini mengkaji hukum pertama termodinamika dan penggunaannya, 
hukum kedua termodinamika, entropy, kombinasi hukum pertama dan kedua 
termodinamika, proses polytropic, siklus tenaga uap, pembakaran, dan konversi 
panas ke bentuk  kerja beserta analisisnya. 

 
27 

082127 Praktikum Proses Produksi 1 

Matakuliah ini mengkaji mesin perkakas, cara pengoperasian mesin perkakas, 
membuat benda kerja, meratakan permukaan, membuat tirus, membuat ulir, 
membuat alur, membuat bentuk segi tiga, membuat segi empat, membuat segi 
enam. 

28 082128 Teknik Tenaga Listrik 2 
Mata kuliah ini membahas kelistrikan dan kemagnetan, hukum-hukum kelistrikan 
dan kemagnetan, generator arus searah, generator arus bolak-balik, dan 
transformator. 



 
 

29 082229 Sistem Transmisi  3 
Mata kuliah ini membahas rodagigi lurus, roda gigi miring, roda gigi hypoid, roda 
gigi spiroid, penggunaan roda gigi, dananalisis rodagigi. 

30 082230 Kinematika dan Dinamika  3 

Matakuliah ini mengkaji kecepatan dan percepatan, kecepatan relatif, persamaan 
kecepatan relatif, persamaan kecepatan relatif dua titik, persamaan percepatan dua 
titik berimpit, metode-metode khusus, mekanisme ekivalen, gaya-gaya statik pada 
mesin  gaya-gaya inersia, analisa dinamik, mesin-mesin penyeimbang, dan 
getaran- getaran pada poros. 

31 082231 Matematika Teknik  3 

Matakuliah ini mengkaji macam-macam bilangan, macam-macam fungsi, fungsi 
deret, fungsi diferensial, diferensial dibidang teknik mesin, fungsi-fungsi 
berdasarkan grafiknya, transforrn intregral, persamaan diferensial parsial, 
perhitungan integral, transformasi Laplace, persamaan integral linear, persamaan 
diferensial biasa, dengan koefisien variabel, deret Fourier dengan transformasi 
Laplace. 

32 082232 Dinamika Fluida 2 

Matakuliah ini mengkajikeseimbangan dalam zat cair, gerak suatu cairan, tekanan 
aliran sistem gaya, gaya pancaran, kerugian tenaga pada pipa antar, masalah aliran 
pipa, perpindahan daya aliran dalam pipa, gesekan dalam aliran, kekuatan Fluida, 
laminar dan turbulen, hydraulic Jump. 

33 082233 Metrologi 2 

Matakuliah ini menganalisis sistem pengukuran, sifat pengukuran, sistem 
pengukuran, penginderaan, teknik digital, data, pengukuran, ketidakpastian, 
waktu, dimensi, regangan dan tegangan. 
 

34 082234 Otomasi permesinan  2 
Matakuliah ini membahas Computer Aided Manufacture (CAM), pemrograman 
mesin Computer Numerically Controlled (CNC), dan perawatan mesin-mesin 
industri dan kendaraan. 

35 082235 Termo Teknik 2 
Matakuliah ini mengkaji klasifikasi mesin secara umum, siklus engine, 
analisissistem pembakaran, analisistekanan kompresi, analisisproses ekspansi, 
turbin gas, siklus turbin, komponenturbin, analisismatrial gas turbin. 

36 082236 
Praktikum Permesinan Industri dan 
Elektroplating 

1 
Matakuliah ini berupa kegiatan praktikum pemrograman mesin CNC dan simulasi 
menggunakan CAM serta melakukan praktikum elektroplating kemudian dibahas 
dalam bentuk laporan. 

37 082237 Kewirausahaan 2 

Mata kuliah ini mengkaji macam-macam usaha, model kewirausahaan, tantangan, 
manfaat dan sebab wirausaha gagal. Landasan ilmu kewirausahaan, metode dan 
obyek, jenis-jenis pasar, langkah melakukan analisis pasar, melakukan 
inovasi/kreatifitas dan membuat pembukuan sederhana. 

38 083138 Manajemen Industri  2 
Mata kuliah ini mengkaji struktur organisasi perusahaan, perencanaan 
perusahaan,gambaran problematika dalam perencanaan dan solusinya, fungsi 



 
 

 

 

pokok manajemen pengendalian, komunikasi, motivasi dalam menjalankan 
perusahaan, kendali mutu (Q.C) dan report. Pengantar energi, implementasi di 
berbagai sektor, audit energi dari sisi sistem dan teknis, perencanaan dan strategi 
energi dalam industri dan kawasan dari berbagai jenis sumber energi : listrik, 
batubara, minyak gas, perencanaan energi listrik, pemodelan demand-supply 
energy. 

39 083139 Mesin Konversi Energi  3 

Matakuliah ini mengkaji mesin-mesin konversi energi, sumber-sumber energi, 
bahan bakar utama untuk konversi energi, produksi energi termal, system bahan 
bakar fosil, reactor nuklir, analisis pembangkit tenaga, energi listrik, penyimpanan 
energi, dan energy terbaharukan. 

40 082140 Pengecoran dan Pengelasan 2 

Mata kuliah ini mengkaji pengecoran, proses pengecoran, bahan-bahan 
pengecoran, penggunaan coran, pembuatan pola, perencanaan pengecoran, cetakan 
pasir, teknologi pengelasan, metalurgi las, pengelasan pada jenis logam, konstruksi 
las, teknik las, dan analisispengujian dan pemeriksaan las. 

41 083141 Pemilihan Bahan dan Proses  2 

Mata kuliah mengkaji bahan teknik, sifat pengolahan bahan, sifat mekanik, sifat 
termal, sifat dalam medan listrik, penyajian sifat, pengenalan bahan, jenis bahan, 
dasar-dasar pengerjaan logam, penentuan tegangan alir, kemampubentukan, teknik 
eksperimental untuk proses pengerjaan logam, penempaan, peralatan tempa, 
metalurgi serbuk, pengerolan logam, pengerolan panas, pengerolan dingin, 
pengerolan batang dan profil, ekstrusi, peralatan ekstrusi, ekstrusi membentuk 
lembaran logam, dan metode pembentukan. 

42 083142 Perancangan Teknik 2 
Mata kuliah ini membahas tentang definisi proyek, analisisperencanaan proyek, 
penyusunan spesifikasi harga teknis produk, fase perancangan konsep produk, fase 
perancangan produk, fase penyusunan dokumen pembuatan produk. 

43 083143 Perpindahan Panas 2 
Matakuliah ini mengkaji hubungan antara perpindahan panas dan thermodinamika, 
konduksi panas satu dimensi, konduksi keadaan steady dalam dua dimensi, 
konduksi panas dalam keadaan tak steady, perpindahan panas dengan cara radiasi. 

44 083144 Pneumatik dan Hidrolika  2  

Dalam mata kuliah ini membahas konsep kontrol di industri, pengantar pneumatik, 
media dan distribusinya, symbol dan mekanisme komponen, pengembangan 
sirkuit diagram, konflik sinyal, analisistrouble shooting dan perawatan, pengantar 
kontrol hidrolik, pengembangan sirkuit diagram hidrolik, dan perencanaan aplikasi 

45 083145 Teknik Pengaturan 2 
Matakuliah ini mengkaji pengaturan, sistem kontrol, pengukuran, sistem blok 
diagram, komperator, sistem umpan balik, analisiskarakteristik proses,analisis 
stabilitas, analisisbode plot, nyquist, kriteria routh, signal flow. 



 
 

 

46 083146 Praktik Kewirausahaan  2 
Mata kuliah ini membahas analisis peluang, pasar, dan resiko usaha, analisis aspek-
aspek kelayakan usaha, perencanaan usaha secara komprehensif, praktik 
kewirausahaan, dan pembukuan hasil usaha.  

47 083247 Getaran Mekanik  2 
Matakuliah ini mengkaji sistem satuan, analisis momen energi masa, analisis 
fungsi sinus, analisis sistem linear, analisis diagram benda bebas, analisis metode 
energi, isolasi getaran, vibration measuring koordinat. 

48 083248 Motor Bakar  3 

Matakuliah ini mengkaji dasar-dasar perencanaan motor pembakaran dalam, siklus 
otto, siklus diesel, siklus gabungan, jenis-jenis motor pembakaran dalam, 
perhitungan termodinamika motor pembakaran dalam, proses pembakaran, dan 
system pendinginan motor pembakaran dalam. 

49 083249 Metode Analisis Termal 2 

Matakuliah ini mengkajidasar-dasar konveksi, konveksi bebas, konveksi paksa 
dalam pipa, analisis konveksi paksa melewati permukaan luar, analisis 
perpindahan panas dengan perubahan fase, analisis penukaran panas, analisis 
perpindahan massa. 

50 083250 Pesawat Pengangkat 3 

Matakuliah ini mengkaji jenis-jenis perlengkapan pengangkat, perabot pengangkat 
fleksibel, puli, alat penanganan muatan, alat penahan dan rem, penggerak peralatan 
pengangkat, alat-alat pengangkat, analisisgear penggerak, alat pemutar, analisis 
struktur rangka, dan analisis stabilitas crane. 

51 083251 Pompa dan Kompresor 3 
Matakuliah ini mengkaji macam-macam pompa dan kompresor, fungsi pompa dan 
kompresor, kapasitas pompa dan kompresor, analisis tekanan isap, analisistinggi 
isap, daya pompa dan kompresor, katup, macam-macam katup. 

52 083252 Sistem Pembangkit Uap 3 

Matakuliah ini membahas satuan-satuan yang digunakan dalam ketel uap, istilah 
dalam ketel uap,jenis-jenis ketel, analisis bagian-bagian ketel, proses pembentukan 
uap, analisis kebutuhan panas, panas penguapan, uap panas lanjut, analisis 
perpindahan panas pada ketel uap. 

53 083254 Tugas Perancangan 2 
Mata kuliah ini menciptakan suatu rancangan sesuai kebutuhan di masyarakat 
dalam bentuk laporan kelompok. 

54 083255 Praktikum Fenomena Dasar Mesin 1 
Matakuliah ini berupa  kegiatan praktikum meliputi praktikum mekanika fluida, 
perpindahan panas 

55 084156 Mekatronika 2 

Matakuliah ini mengkaji prinsip dasar kontrol serta penerapannya dibidang 
mekanika, syarat system control, linierisasi, fungsi pindah suatu jaringan 
berdasarkan diagram kotak, persamaan fisiasi system, system orde nol, orde satu, 
orde dua, pengaruh jenis-jenis alat control, sumber-sumber ketidaklinieran, system 
tak linier, pengaruh ketaklinieran, titik berat benda, momen lembam dan momen 
punter, derajat kebebasan pada robot, penerapan pada bidang mekatronika. 



 
 

56 084157 Teknik Pengkondisian Udara  3 

Matakuliah ini mengkaji sistem penyegaran udara, psikrometric dan sistem 
penyegaran udara, analisisprinsip perhitungan dan penaksiran beban kalor, 
analisissistem penyegaran udara dan peralatannya, refrigerasi dan mesin 
refrigerasi, analisisdistribusi pembersihan udara, pipa air, pengontrolan 
penyegaran udara, pemasangan dan pengujian operasi danusaha mengatasi 
kerusakan, pompa, kipas, udara dan menara pendingin. 

57 084158 Praktikum Prestasi Mesin  1 
Matakuliah ini berupa kegiatan praktikum meliputi praktikum motor bakar, mesin 
AC, pompa dan kompresor, dan alat penukar kalor. 

58 084159 Kuliah Kerja Lapangan  1 
Matakuliah ini mengkaji kegiatan di industri untuk menambah wawasan 
mahasiswa dan mengetahui penerapan ilmu teknik mesin di industri. 

59 084160 Kuliah Kerja Nyata  2 
Matakuliah ini menerapkan pengetahuan dan pengalaman nyata bagi mahasiswa 
untuk mengenal daerah, bersosialisasi dengan bermasyarakat, serta melaksanakan 
program kerja di masyarakat sesuai tema dari Universitas. 

60 084161 Aerodinamika٭٭  

3 Matakuliah ini  mengkaji external flow, drag and lift, body geometry and force 
component, types of drag and drag at low Reynolds number, working information 
on drag coefficient, lift generation, non aviation application of aerodynamics, 
accelerating body and added mass.  

61 084162 Korosi dan Pengendalian٭٭  

3 Matakuliah ini  mengkaji korosi di lingkungan air, korosi logam tak sejenis, 
serangan selektif, korosi celah dan korosi sumuran, korosi erosi, prinsip-prinsip 
dasar pengendalian korosi, dan analisis pengendalian melalui perubahan 
lingkungan dan lapisan penghalang.  
 

62 084163 Logam Paduan Industri٭٭ 
3 Matakuliah ini  mengkaji macam logam paduan yang digunakan dalam industri, 

karakteristik dan rekayasanya. 

63 084164 Komponen Motor Bakar٭٭ 

3 Matakuliah ini  mengkaji perancangan komponen-komponen utama motor bakar 
yang meliputiblok silinder, crank case, piston, ring piston, connecting road, crank 
shaft, valve dan valve operating machine. 

64 084165 Pesawat Pengangkut٭٭ 

3 Matakuliah ini  mengkaji jenis-jenis perlengkapan penanganan beban, 
perlengkapan pengangkut, puli, sproket dan drum, perlengkapan peralatan penahan 
dan drum, penggerak, struktur rangka. 

65 084166 Mesin Fluida٭٭ 

3 Matakuliah ini  mengkaji azas pompa, spesifikasi pompa, penggunaan pompa, 
konstruksi pompa, operasional, pemasangan pompa, pemilihan pompa, mengatasi 
gangguan pompa, klasifikasi kompresor, udara tekan dan pemakaian, konstruksi 
kompresor, pemasangan dan operasional, pemeriksaan danpemeliharaan, 
gangguan dan cara mengatasi. 



 
 

66 084167 
Perancangan Mesin Konversi 
Energi٭٭ 

3 Matakuliah ini menganalisis mesin energi seperti ketel uap dan analisis 
kebutuhannya, perencanaan mikrohido dan faktor-faktor yang berpengaruh,  serta 
mesin konversi energi sesuai perkembangan. 

67 084168 Teknik Pembentukan3 ٭٭ Matakuliah ini  mengkaji teknik pembentukan logam, dan analisis kekuatannya. 

68 084169 Computational Fluid Dynamic٭٭ 

3 Matakuliah ini  mengkaji fluida, lapis batas, aliran transient, aliran turbulent kemudian 
disimulasikan dengan software untuk mengetahui kondisi pergerakan fluida 
dengan batas-batas tertentu beserta analisis hasil simulasinya. 

69 084170 Komposit٭٭ 

3 Matakuliah ini  mengkaji jenis-jenis komposit, bahan pembentuk komposit, 
analisis kekuatan komposit, dan analisis karakteristik komposit, serta aplikasi 
bahan komposit di bidang teknik mesin. 

70 084173 Teknik Pembakaran٭٭ 
3 Matakuliah ini  mengkaji pengenalan bahan bakar, proses pembakaran, lidah api, 

analisis ruang bakar, peralatan pembakaran. 

71 084174 Sistem Perpipaan٭٭ 

3 Matakuliah ini  mengkaji pengertian sistem perpipaan, menghitung dan merancang 
sistem perpipaan, penggambaran P & ID, intrumentasi, detail, tampak atas, tampak 
muka dalam pabrik, gedung bertingkat,perencanaan air bersih, air panas, pemadam 
kebakaran, air kotor, pemasangan, pengujian dan pemeliharaan. 

72 084175 Energi Surya٭٭ 

3 Matakuliah ini  mengkaji  potensi dan pengukuran radiasi surya, perpindahan panas  pada 
sistem energi surya, konsep kolektor dan unjuk kerja kolektor, kerja sel surya, aplikasi 
pemanfaatan energi surya untuk pemanas, pendingin dan pembangkit tenaga listrik mini. 

73 084176 Tribologi٭٭ 

3 Matakuliah ini  mengkaji prinsip dasar tribologi, gesekan, keausan, efisiensi 
pelumasan, tribologi pada kontak terkait dengan penerapan di bidang teknik mesin. 
Pengkajian juga dapat dilakukan dengan metode pemodelan menggunakan bantuan 
perangkat lunak. 

74 084177 
Analisa Kerusakan dan 
Pencegahan٭٭ 

3 Mata kuliah ini mengkaji tentang berbagai jenis Analisa kerusakan destruktif fan 
non destruktif termasuk metode yang lebih lanjut, dengan berbagai pemahaman 
prinsip dasar, Batasan dan aplikasinya serta cara pencegahannya. 

75 084178 Additive Manufacturing٭٭ 

3 Mata kuliah ini mengkaji tentang prinsip dasar additive manufaktur, kemungkinan 
dan kondisi Batasan serta manfaat dari aditif manufaktur, mahasiswa diharapkan 
lebih familiar pada berbagai jenis material yang berbeda yang digunakan dalam 
aditif manufaktur. 

76 084179 Total Productive Maintenance٭٭ 

3 Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dasar dari totap productive maintenance, 
proses pembelajaran bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang model 
perawatan, logistic, monitoring dan implementasi total productive maintenance 

77 084180 
Sistem Kontrol dan Sensor 
Manufaktur٭٭ 

3 Matakuliah ini mengkaji tentang konsep dari sensor dan sistem control dan 
aplikasinya didalam manufaktur 



 
 

78 084271 Kerja Praktek dan Seminar 2 
Matakuliah ini mengkaji  peralatan permesinan, sistem produksi,sistem kerja 
permesinan, analisis permesinan, perawatan permesinan  

79 084272 Skripsi dan Seminar 6 
Matakuliah ini menganalisis kajian baik di bidang material teknik/ manufaktur/ 
konversi energi/ dan perancangan dan dilaporkan dalam bentuk seminar dan 
laporan ilmiah. 



 
 

VIII. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) 

1.1. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk 

menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus 

Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang 

akan mereka ambil. 

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan 

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 

pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi 

mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 

a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada 

perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 

b. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi 

sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses 

pembelajaran di luar program studi. 

Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki 

kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks 

menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; 

dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks 

menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang 

berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang 

berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. 

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan 

kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan 

kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti 

persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen 

diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. 

1.1.1. Landasan Hukum 

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari 



 
 

kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester 

di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai 

regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu 

pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan 

program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, 

sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

e. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. 

f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2020. 

h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa. 

i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum 

Pendampingan Masyarakat Desa. 

1.1.2. Latar Belakang 

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, 

dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus 

disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja 

dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah 

dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan 



 
 

proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian 

pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara 

optimal dan selalu relevan. 

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi 

jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran 

di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang 

inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 

Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan 

system akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi 

PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. 

Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga 

semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di 

luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar 

perguruan tinggi. 

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya 

melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, 

melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan 

pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan 

kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti 

program kemanusisaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan 

bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan 

pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa 

secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. 

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu 

perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered 

learning) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan 

tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, 

kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam 

mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan 

seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, 

manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. 



 
 

Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan 

dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. 

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab 

tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai 

perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, 

maupun dinamika masyarakat. 

1.1.3. Tujuan 

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar 

tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi 

lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan 

kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang 

unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur 

yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan 

potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. 

1.1.4. Pelaksanaan 

a. Peran pihak-pihak terkait 

1) Perguruan Tinggi 

a) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi 

mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk: 

 Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 

semester atau setara dengan 40 SKS. 

 Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di 

perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara 

dengan 20 SKS. 

b) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi 

kegiatan pembelajaran di luar prodi. 

c) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra. 

2) Fakultas 

a) Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa 

diambil mahasiswa lintas prodi. 



 
 

b) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang 

relevan. 

3) Program Studi 

a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model 

implementasi kampus merdeka. 

b) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas 

prodi dalam Perguruan Tinggi. 

c) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar 

prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya. 

d) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran 

luar prodi dan luar Perguruan Tinggi. 

e) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan 

pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan 

alternatif mata kuliah daring. 

4) Mahasiswa 

a) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai 

program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi. 

b) Mendaftar program kegiatan luar prodi. 

c) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti 

seleksi bila ada. 

d) engikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan 

pedoman akademik yang ada. 

5) Mitra 

a) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan 

tinggi/fakultas/ program studi. 

b) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan 

yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK). 

b. Bentuk kegiatan 

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 

2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar 

Program Studi meliputi: 

1) Pertukaran Pelajar 



 
 

2) Magang/ Praktik Kerja 

3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan 

4) Penelitian/Riset 

5) Proyek Kemanusiaan 

6) Kegiatan Wirausaha 

7) Studi/Proyek Independen 

8) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik 

 

Gambar VIII.1 Bentuk kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 

(MBKM). 

 



 
 

1.2. Magang 

1.2.1. Ketentuan Umum 

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia 

profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka 

pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman 

dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga 

menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan 

mengganggu aktivitas di Industri. Tujuan program magang antara lain: 

a. Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup 

kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential 

learning). 

b. Selama magang mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, 

complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun soft skills (etika 

profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). 

c. Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa 

langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training 

awal/ induksi. 

d. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab 

dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. 

e. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan 

tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta 

topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan. 

f. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra 

antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi 

pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). 

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai 

berikut. 

a. Perguruan Tinggi 

1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) 

dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit 

semester dan penilaian. 



 
 

2) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari 

program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta 

hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang. 

3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa 

selama magang. 

4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat 

magang untuk monitoring dan evaluasi. 

5) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan 

melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang. 

6) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data 

Pendidikan Tinggi. 

b. Mitra Magang 

1) Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program 

magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa. 

2) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama 

(MoU/SPK). 

3) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ 

kelompok mahasiswa selama magang. 

4) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi 

kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang). 

5) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama 

magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian. 

c. Mahasiswa 

1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa 

mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan 

tempat magang. 

2) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan 

mendapatkan dosen pembimbing magang. 

3) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen 

pembimbing magang. 

4) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 



 
 

5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada 

supervisor dan dosen pembimbing. 

d. Dosen Pembimbing & Supervisor 

1) Dosen pembimbing meberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum 

berangkat magang. 

2) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi 

mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan 

membimbing mahasiswa selama proses magang. 

3) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan 

penilaian atas hasil magang. 

 

1.2.2. Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya 

Dalam rangka penyetaraan kegiatan magang atau praktik kerja kedalam SKS, 

terdapat dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan 

magang atau praktik kerja diantaranya: 

a. Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan 

program studi/jurusan 

b. Magang yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan minimum 20 

sks (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak) 

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran 

(learning outcomes). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar 

kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses 

Pendidikan/ pembelajaran untuk menghasilkan suatu learning outcomes (capaian 

pembelajaran). A curriculum is broadly defined as the totality of student 

experiences that occur in the educational process, (Kelly 2009). 

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 

dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (free form) dan bentuk 

terstruktur (structured form). 

a. Bentuk bebas (free form) 

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa 

penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk 

kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, 



 
 

baik dalam kompetensi keras (hard skills), maupun kompetensi halus (soft skills) 

sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang 

keteknikan, contoh hard skills sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: 

kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (complex 

engineering problem definition), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan 

permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.; 

sementara contoh soft skills-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam 

lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk 

menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat 

dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut. 

Sebagai contoh: Mahasiswa Magang di Industri selama 6 bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang 

diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio 

sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah). 

b. Bentuk berstruktur (structured form) 

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang 

ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk 

kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan 

dengan kegiatan magang. 

Hard Skill: 
 
• Merumuskan permasalahan keteknikan :   3 SKS  A 
• Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan :  3 SKS  B 
• Kemampuan sintesa dalam bentuk design :   4 SKS  A 

Soft skills: 
 
• Kemampuan berkomunikasi     : 2 SKS A 
• Kemampuan bekerjasama     : 2 SKS A 
• Kerja keras       : 2 SKS A 
• Kepemimpinan      : 2 SKS A 
• Kreativitas       : 2 SKS B 
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1.Identitas Aktivitas Pembelajaran Luar Program Studi 

Nama Mata 

Kuliah 

Magang Proses Operasional di PT. Nichirin Indoesia 

Bentuk Aktivitas 
Pembelajaran 

Magang/Praktik Kerja 

Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin 

Semester Ke 7 Bobot sks total 20 sks 

Institusi tempat 

belajar 

PT. Nichirin Indonesia  Durasi 

pelaksanaan 

6 bulan 

Prasyarat Telah menempuh 100 sks 

Telah lulus mata kuiah: 

1. Mekanika Fluida 

2. Proses Produksi 

3. Pneumatik Hidrolik 

4. TeknikTenaga. Listrik  

5. Mesin Konversi Energi 

6. Sistim Pembangkit Uap 

7. Pompa Kompresor 

Semester/ 

Tahun Akademik 

1/2021-2022 

Dosen 

Koordinator 

Nama Dosen Koordinator Anggota tim 

pembimbing 

Nama Pembimbing Internal: 
 

Nama Pembimbing Eksternal: 

 
2a. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

Kode 

CPL 

Rumusan CPL 

ST-1 Bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

ST-2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral, dan etika. 

ST-3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

ST-4 Berperan   sebagai  warga  Negara yang   bangga dan  cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa. 

ST-5 Menghargai  keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

ST-6 Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan. 

ST-7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

ST-8 Menginternalisasi nilai, norma,dan etika akademik. 

ST-9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri. 

ST-10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan,dan kewirausahaan. 



 

PP-1 Menguasai konsep teoritis sains  dan  teknologi,  prinsip-prinsip  rekayasa,  sains  

rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan 

dalam teknik pembentukan material jadi, pemeliharaan prediktif total dan  manufaktur 

aditif.  

PP-2 Menguasai prinsip dan issue terkini dalam ekonomi, sosial, teknologi secara umum; 

PP-3 Menguasai prinsip dan teknik manufaktur aditif  pada proses produksi dan teknik pembentukan 

material jadi. 

PP-4 Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan 

terkini di bidang  teknik manufaktur aditif  pada proses produksi dan teknik pembentukan 

material jadi.. 

PP-5 Mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; cakupan pengetahuan cukup luas untuk 

memahami pengaruh tindakan teknis yang diambil terhadap masyarakat maupun dunia global. 

PP-6 Menguasai  dan  mampu mengembangkan   dan   memelihara jaringan   kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun diluar lembaganya. 

KK-1 Mampu menerapkan matematika, sains,dan prinsip rekayasa (engineering principles) 
untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada bidang teknik manufaktur aditif  
pada proses produksi dan teknik pembentukan material jadi serta pemelihaaraan prediktif total. 

KK-2 Mampu menemukan sumber masalah rekayasa pada teknik manufaktur aditif dan teknik 

pembentukanmaterial jadi serta pemelihaaraan prediktif total, melalui  proses  penyelidikan,  

analisis,  interpretasi  data  dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. 

KK-3 Mampu  melakukan  riset  yang mencakup identifikasi, formulasi dan analisis masalah 

rekayasa pada teknik manufaktur aditif dan teknik pembentukan material jadi serta 

pemelihaaraan prediktif total. 

KK-4 Mampu merumuskan solusi alternatif untuk masalah rekayasa pada sistem teknik manufaktur 

aditif dan teknik pembentukan material serta pemelihaaraan prediktif total dengan 

memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan 

lingkungan(environmental consideration). 

KK-5 Mampu merancang sistem teknik manufaktur aditif dan teknik pembentukan material jadi serta 
pemelihaaraan prediktif totaldengan pendekatan analitis dan mempertimbangkan standar 
teknis, aspek kinerja, keandalan, k kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta 
memperhatikan faktor-faktor ekonomi,kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan 
lingkungan. 

KK-6 Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan  analisis 

rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas 

rekayasa pada sistem teknik manufaktur aditif dan teknik pembentukan material jadi serta 

pemelihaaraan prediktif total . 

KU-1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang 

bersangkutan;  implementasi ilmu   pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

KU-2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu,dan terukur. 

KU-3 Mampu  mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi 

yang memperhatikan  dan menerapkan nilai humaniora sesuai  dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi,gagasan, desain atau kritikseni, menyusun deskripsisaintifik hasil kajiannya dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

KU-4 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

KU-5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 
dibidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 



 

KU-6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun diluar lembaganya. 

KU-7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi 

dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang 

berada dibawah tanggung-jawabnya. 

KU-8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah 

tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 

KU-9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 
 
 
 

2b. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

Mata Kuliah yang 

Diusulkan 

Bo- 

bot 

sks 

Kode CPL yang 

didukung 

Kode 

CPMK 

 

Rumusan CPMK 

Proses Operasional di 

PT. Nichirin 

20 CPL01: Lulusan 

Teknik Mesin 

dapat menguasai 

cara kerja dan 

komponen-

komponen 

permesinan, 

mampu 

mengkalkulasi 

waktu standar 

produksi dan 

menyusun 

Standard 

Operating 

Procedure (SOP) 

untuk proses 

manufaktur, 

produksi, dan 

perawatan 

 

CPMK01: 

ST5, ST8, 

ST9, 

ST10 

Rumusan CPMK01: mampu bekerjasama 

secara kelompok maupun kerja mandiri 

berdasarkan etika akademik, bertanggung 

jawab atas pekerjaan perencana teknik 

manufaktur aditif dan teknik 

pembentukan material jadi serta 

pemelihaaraan prediktif total . dalam 

semangat kewirausahaan. 

CPMK02: 

PP1, PP2, 

KK1, 

KK3, 

KU1, 

KU2, 

KU5 

Rumusan CPMK02: mampu memahami 

persiapan perencanaan pengetahuan 

terkini untuk menyelesaikan masalah 

teknik manufaktur aditif dan teknik 

pembentukan material jadi serta 

pemelihaaraan prediktif total secara 

logis, kritis, inovatif secara mandiri, 

bermutu, dan 
terukur. 

CPL02:Lulusan 

Teknik Mesin 

dapat menguasai 

aplikasi perangkat 

lunak berbasis  

2D dan 3D dalam 

bidang desain, 

analisis struktur 

CPMK03: 

PP3, PP6, 

KK2, 

KK3, 

KK4, 

KU5, 

KU6 

Rumusan CPMK03: mampu menguasai, 

mengembangkan dan memelihara jaringan 

kerja di luar lembaga dalam kegiatan riset, 

merumuskan solusi alternatif masalah 

rekayasa secara bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan teknik manufaktur aditif 

dan teknik pembentukan material jadi 

serta pemelihaaraan prediktif total . 



 

dan fluida, dan 

perhitungan 

mekanikal, 

menguasai 

penyusunan bill of 

material, 

menguasai 

penggunaan 

berbagai jenis alat 

ukur 
 

CPMK04: 

PP2, PP4. 

PP6, 

KK5, 

KK6, 

KU5, 

KU7 

Rumusan CPMK04: mampu menguasai 

prinsip teknologi terbaru dan terkini untuk 

merancang dengan pertimbangan standar 

teknis, menggunakan perangkat bantu 

dalam mengambil keputusan berdasarkan 

supervisi dan evaluasi dalam pekerjaan 

perencanaan teknik manufaktur aditif 

dan teknik pembentukan material jadi 

serta pemelihaaraan prediktif total . 

Total bobot sks 20    
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Aktivitas Pembelajaran Durasi Bahan Kajian Referensi 

4. Rincian Aktivitas Pembelajaran    

Aktivitas 1 :  

- Pengenalan company profile 

perusahaan (visi misi, kebijakan, 

piagam perilaku, K3, Safety 

work. 

- Pemahaman simbol-simbol 

- Budaya 5S/5R 

- Problem Solving Decision 

Maker (PSDM) 

1 

minggu / 

40 jam 

Pengenalan company profile perusahaan 

 

Pemahaman simbol-simbol yang digunakan 

dalam perusahaan 

 

Pemahaman budaya rapi, resik, ringkas, 

rawat, rajin 

 

Menganalisis masalah yang ada 

diperusahaan dan membuat keputusan 

untuk mencari solusi 

Referensi 

Referensi 

Aktivitas 2 : 

-Observasi Department Factory 1 

-Observasi Department Factory 2 

 

2 

minggu / 

40 jam 

Material dasar yang digunakan 

 

Sub proses operasional sampai final 

inspection 

 

Referensi 

Referensi 

Aktivitas 3 : 

-Observasi Department Factory 3 

 

 

3 minggu / 

40 jam 

Material dasar yang digunakan 

 

Proses inner extruder sampai final 

impaction 

Referensi 

Referensi 

Aktivitas 4: 
Observasi Department Warehouse 

4 

minggu/ 

40 jam 

Sistem yang berlaku 

di warehouse 
Referensi  

Aktivitas 5 
Observasi Department Maintenance 

5 

minggu/ 

40 jam 

Perawatan mesin dan alat produksi   Referensi 
  Referensi 

Aktivitas 6 
Observasi Department Quality Control 

(QC) 

6 
minggu/ 

40 jam 

Poin safety 

 

SPC, X-R chart & histogram capability 

control 

 

MSA dan penerapan pada QC 

 

Mengetahui cara penggunaan alat ukur yang 

digunakan QC 

 

Membaca drawing pet 

 

Referensi 
Referensi 



 

Aktivitas 7 
Observasi Department Engineering 

7 minggu/ 

40 jam 

Membuat activity plan sesuai requirement 

customer 

 

Redrawing proses 

 

 

-Referensi 
  Referensi 

Aktivitas 8 
Observasi Department -IT 

8 

minggu/ 

40 jam 

Preventif maintenance 

Corrective maintenance 

Predictive maintenance 

Mengembangkan dan memelihara sistem 

aplikasi 

Hardware, software 

Referensi 

Aktivitas 9, 10, 11 

Riset Improvement 
9, 10, 11 

minggu/ 

120 jam 

Kajian permasalahan yang ada 

diperusahaan PT. Nichirin Indonrsia 
Referensi 

Aktivitas 12 

Pengajuan judul improvement 
12 

minggu / 

400 jam 

Pengajuan judul atas permasalahan yang 

ada di PT. Nichirin Indonesia untuk 

diselesaikan 

Referensi 

Aktivitas 13, 14, 15, 16, 17, 18 

Activity plan improvement 

 

13, 14, 15, 

16, 17, 18 

minggu/ 

240 jam 

 

Pelaksanaan aktivitas menyelesaikan 

masalah yang ada di PT. Nichirin Indonesia 
Referensi 
Referensi 

Aktivitas 19, 20,21 

Evaluasi Activity Improvement 

19.20,21 

minggu/ 

120 jam 

Melaksanakan evaluasi pekerjaan magang 

industri oleh mahasiswa hingga mencapai 

ketuntasan dankemudian disetujui oleh 

Pembimbing Industri PT. Nichirin Indonesia 

(Eksternal) dan Pembimbing Magang 

Untidar( Internal ) 

Referensi 
Referensi 

Aktivitas 22,23,24 

Report (Laporan Akhir) 

22,23,24 

minggu/ 

120 jam 

Menyusun laporan pekerjaan magang 

industri secara lengkap dan tuntas untuk di 

ajukan pengesahan ke pihak industri PT. 

Nichirin Indonesia dan Perguruan Tinggi 

Untidar. 

-Panduan 

Mahasiswa 

Magang Industri 

Fakultas Teknik 

Untidar. 

-Panduan 

Kurikulum 

Magang Industri 

Jurusan Teknik 

Mesin Untidar 



 

 

5. Monitoring 

Rancangan Monitoring Proses Pembelajaran 
Pihak yang 

Memonitor 

Pra Pelakasanaan Dosen Pembimbing 
Magang Internal 

Pelaksanaan Pembimbing Magang 

Eksternal 

Pasca Pelaksanaan Dosen Pembimbing 

Internal dan Eksternal 
 

 

6. Asesmen dan Penilaian 

Asesmen Hasil Pembelajaran 
Kode CPL/CPMK 

yang diukur 

Penilai 

Prestasi Kinerja Magang berdasarkan logbook (60%) CPMK01: 

ST5, ST8, ST9, ST10 

CPMK02: 

Dosen Pembimbing 

 PP1, PP2, KK1, 

KK3, KU1, KU2, 

KU5 

CPMK03: PP3, PP6, 

KK2, KK3, KK4, 

KU5, KU6 

CPMK04: 

PP2, PP4. PP6, KK5, 

KK6, KU5, KU7 

 

Prestasi Kinerja Penulisan Laporan Magang dan Presentasi CPMK01: Dosen Pembimbing 

(40%) ST5, ST8, ST9, ST10  

 CPMK02:  

 PP1, PP2, KK1,  

 KK3, KU1, KU2,  

 KU5  

 CPMK03: PP3, PP6,  

 KK2, KK3, KK4,  

 KU5, KU6  

 CPMK04:  

 PP2, PP4. PP6, KK5,  

 KK6, KU5, KU7  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

7. Evaluasi 

Mahasiswa dinyatakan lulus jika memenuhi kriteria sebagai berikut. 

• Kriteria 1 Inisiatif 

• Kriteria 2 Disiplin 

• Kriteria 3 Ketekunan 

• Kriteria 4 Berpikir Kritis, kreatif 

• Kriteria 5 Mampu Beradaptasi 

• Kriteria 6 Kemampuan Berkomunikasi 

• Kriteria 7 Penampilan 

• Kriteria 8 Kemampuan Teknikal 

• Kriteria 9 Kemampuan bekerjasama dalam tim 

• Kriteria 10 Kontribusi Hasil Pekerjaan 

Kriteria penilaian akhir: 

1. Seminar hasil magang 

a. Materi/objek magang 

b. Penyajian 

c. Penguasaan materi 

d. Sikap 

2. Laporan akhir magang 

3. Penilaian kemampuan akhir mahasiswa yang akan dimasukkan ke nilai mata kuliah, evaluasinya 

dilakukan sesuai kebutuhan 

 

 

Tanggal :……………………… Tanggal :…………………………. 

Disahkan Oleh  Disiapkan Oleh : 

 

 

 

 

 

 

 

P&GA PT. Nichirin Indonesia : Aris Imam Sukoto Dosen Koordinator : Dr.Dra. Endang Mawarsih,M.Sc 

 
 

Catatan: 

Asesmen hasil pembelajaran dapat dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari beberapa metode 

asesmen berikut: Ujian lisan/wawancara, penugasan proyek, observasi atas kinerja/perilaku, dan portofolio 

 

 



PANDUAN LOGBOOK MAGANG 

 

Logbook ini diharapkan dapat mendokumentasikan dan mengevaluasi kesesuaian aktivitas 

mahasiswa selama magang dengan Capaian Pembelajaran Lulusan. Logbook ini dimaksud untuk 

dapat membantu peserta magang agar dapat merencanakan, merancang, dan mengevaluasi diri 

selama proses magang. Untuk mencapai tujuan tersebut maka logbook ini harus diisi secara 

bertahap sesuai dengan proses bisnis mitra yang akan dijalani dalam bentuk aktivitas selama 

peserta mengikuti program magang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGBOOK MAGANG 

 

Nama :…………………………….. 

Program Studi : S1 Teknik Mesin 

Fakultas : Teknik 

Instansi/Institusi 

tempat magang 

: PT. Nichirin Indonesia 

Judul Kegiatan : Magang Proses Operasional di PT. Nichirin Indonesia 

Lama Kegiatan : 6 bulan 

Total jam magang : ………… jam 

Jumlah konversi sks : 20 SKS 

Dosen Pembimbing 

Lapangan 

: …………………………….. 

 

MINGGU KE -1  

 

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. ………. Pengenalan company 

profile 

Pengenalan visi, misim 

kebijakan, piagam 

perilaku, K3, safety work 

  

2.  ………. Pemahaman simbol-simbol Pemahaman simbol-simbol 

yang digunakan dalam 

perusahaan 

  

3.  ………. Budaya 5S/5R Pemahaman budaya : 
Seiri (Ringkas), Seiton 

(Rapi), Seiso (Resik), 

Seiketsu (Rawat), Shitsuke 

(Rajin). 

  

4.  ………. Problem Solving Decision 

Maker (PSDM) 
Menganalisis masalah yang 

ada diperusahaan dan 

membuat keputusan untuk 

mencari solusi 

  

5. ………. Problem Solving Decision 

Maker (PSDM) 
Menganalisis masalah yang 

ada diperusahaan dan 

membuat keputusan untuk 

mencari solusi 

  

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

 

 



Catatan minggu ke 1 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 

MINGGU KE -2 

 

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Observasi Department Factory 1 

 
• Cutting hose 

• Cutting protector 

• Bending fitting 

• Steamping lot 

  

2. 

  …/…/... 

Observasi Department Factory 1 

 
• Crimping 

• Accessoris 

(gromet, 

protector, 

clamper) 

• Bonding  

  

3. 

   …/…/... 

Observasi Department Factory 1 

 
• Shrinkage  

• Torque 

• Preasure test 

• Final inspection 

  

4. 

  …/…/... 

Observasi Department Factory 2 

 
• CNC 

• Tapping 

• Air blow 

• Cek ulir 

• Final inspection 

  

5.  

   …/…/... 

Observasi Department Factory 2 

 
• Injection  

• Connector 

• Assembling  

  

 

Bukti pencapaian 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 2 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 



MINGGU KE - 3 

 

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Observasi Department Factory 3 

 
• Inner extruder 

• Braiding 

  

2. 

  …/…/... 

Observasi Department Factory 3 

 
• Outer extruder 

• Cutting hose 

  

3. 

   …/…/... 

Observasi Department Factory 3 

 
• Vulkanisasi 

• Washing 

  

4. 

  …/…/... 

Observasi Department Factory 3 

 
Assembling  

• Trimming 

• Oriface 

 

  

5.  

   …/…/... 

Observasi Department Factory 3 

 
Assembling  

• Pressuare test 

• Final inspection 

  

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catata minggu ke 3 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 

 

MINGGU KE - 4 

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Observasi Department Warehouse • System portal 

customer 

• SAP system Finish 

good fan delivery 

  

2. 

  …/…/... 

Observasi Department Warehouse • SAP system 

Material 

warehouse 

• Sistem FIFO 

  

3. 

   …/…/... 

Observasi Department Warehouse • Penjelasan tentang 

berbagai alat yang 

digunakan untuk 

  



packing 

• Penjelasan tentang 

berbagai bahan 

yang digunakan 

untuk packing 

4. 

  …/…/... 

Observasi Department Warehouse Praktek packing 

beberapa 

bentuk/jenis bagian 

dan kelengkapannya 

  

5.  

   …/…/... 

Observasi Department Warehouse Teori dan simulasi 

pengoperasian 

forklif 

  

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catata minggu ke 4 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 

 

MINGGU KE - 5  

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Observasi Department Maintenance Perawatan mesin   

2. 

  …/…/... 

Observasi Department Maintenance Perawatan alat 

produksi 

  

3. 

   …/…/... 

Observasi Department Maintenance Preventif maintenance 

 
  

4. 

  …/…/... 

Observasi Department Maintenance Corrective maintenance 

 
  

5.  

   …/…/... 

Observasi Department Maintenance Predictive maintenance   

 

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 



(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 5 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 

 

MINGGU KE -6  

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Observasi Department Quality 

Control (QC) 
Poin safety 

 
Penggunaan tools sistem 

: SPC, X-R chart & 

histogram capability 

control, MSA  

  

2. 

  …/…/... 

Observasi Department Quality 

Control (QC) 
Mengetahui cara 

penggunaan alat ukur 

yang digunakan QC 

 

Membaca drawing part 

  

3. 

   …/…/... 

Observasi Department Quality 

Control (QC) 
Preventif maintenance 

 
  

4. 

  …/…/... 

Observasi Department Quality 

Control (QC) 
Corrective maintenance 

 
  

5.  

   …/…/... 

Observasi Department Quality 

Control (QC) 
Predictive maintenance   

 

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 6 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 

 

 



MINGGU KE -7  

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Observasi Department Engineering Membuat activity plan 

sesuai requirement 

customer 

  

2. 

  …/…/... 

Observasi Department Engineering Membuat activity plan 

sesuai requirement 

customer 

  

3. 

   …/…/... 

Observasi Department Engineering Redrawing proses   

4. 

  …/…/... 

Observasi Department Engineering Redrawing proses   

5.  

   …/…/... 

Observasi Department Engineering Redrawing proses   

 

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 7 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 

 

MINGGU KE -8  

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Observasi Department IT Pemahaman sistem IT di 

PT. Nichirin Indonesia 
  

2. 

  …/…/... 

Observasi Department IT Pemahaman hardware 

dan software yang di 

gunakan di PT. Nichirin 

Indonesia 

  

3. 

   …/…/... 

Observasi Department IT Preventif maintenance   

4. 

  …/…/... 

Observasi Department IT Corrective maintenance   

5.  

   …/…/... 

Observasi Department IT Predictive maintenance   

 



 

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 8 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 

MINGGU KE -9  

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Riset Improvement Menganalisis/mengkaji 

sub proses dan proses 

yang ada Departement 

Factory 1  

  

2. 

  …/…/... 

Riset Improvement Menganalisis/mengkaji 

sub proses dan proses 

yang ada Departement 

Factory 1  

  

3. 

   …/…/... 

Riset Improvement Menganalisis/mengkaji 

pemasalahan yang ada 

Departement Factory 2 

  

4. 

  …/…/... 

Riset Improvement Menganalisis/mengkaji 

pemasalahan yang ada 

Departement Factory 2 

  

5.  

   …/…/... 

Riset Improvement Menganalisis/mengkaji 

pemasalahan yang ada 

Departement Factory 3 

  

 

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 9 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 



 

MINGGU KE -10 

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Riset Improvement Menganalisis/mengkaji 

pemasalahan yang ada 

Departement Warehouse  

  

2. 

  …/…/... 

Riset Improvement Menganalisis/mengkaji 

pemasalahan yang ada 

Departement 

Maintenance 

  

3. 

   …/…/... 

Riset Improvement Menganalisis/mengkaji 

pemasalahan yang ada 

Departement Quality 

Control (QC) 

  

4. 

  …/…/... 

Riset Improvement Menganalisis/mengkaji 

pemasalahan yang ada 

Departement 

Engineering 

  

5.  

   …/…/... 

Riset Improvement Menganalisis/mengkaji 

pemasalahan yang ada 

Departement IT  

  

 

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 10 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 

 

MINGGU KE -11 

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Riset Improvement Penyusunan proposal 

riset improvement  
  

2. 

  …/…/... 

Riset Improvement Penyusunan proposal 

riset improvement  
  

3. 

   …/…/... 

Riset Improvement Penyusunan proposal 

riset improvement  
  

4. Riset Improvement Penyusunan proposal   



  …/…/... riset improvement  

5.  

   …/…/... 

Riset Improvement Penyusunan proposal 

riset improvement  
  

 

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 11 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 

MINGGU KE -12 

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Pengajuan judul riset 

improvement 
Konsultasi proposal dengan 

pembimbing industri   
  

2. 

  …/…/... 

Pengajuan judul riset 

improvement 
Perbaikan proposal 

berdasarkan saran 

pembimbing industri  

  

3. 

   …/…/... 

Pengajuan judul riset 

improvement 
Konsultasi proposal dengan 

pembimbing internal  
  

4. 

  …/…/... 

Pengajuan judul riset 

improvement 
Perbaikan proposal 

berdasarkan saran 

pembimbing internal  

  

5.  

   …/…/... 

Pengajuan judul riset 

improvement 
Presentasi proposal riset 

improvement di PT. Nichirin 

Indonesia 

  

 

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 12 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 



 

 

MINGGU KE -13 

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

2. 

  …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

3. 

   …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

4. 

  …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

5.  

   …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

 

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 13 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 

 

 

MINGGU KE -14 

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

2. 

  …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

3. 

   …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

4. 

  …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

5.  

   …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

 



 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 14 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 

 

MINGGU KE -15 

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

2. 

  …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

3. 

   …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

4. 

  …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

5.  

   …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

 

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 15 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 

 

 

 

 



MINGGU KE -16 

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

2. 

  …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

3. 

   …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

4. 

  …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

5.  

   …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

 

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 16 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 

MINGGU KE -17 

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

2. 

  …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

3. 

   …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

4. 

  …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

5.  

   …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 



(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 17 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

MINGGU KE -18 

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

2. 

  …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

3. 

   …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

4. 

  …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

5.  

   …/…/... 

Activity Plan Improvement Implementasi proposal 

riset improvement   
  

 

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 18 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 

 

MINGGU KE -19 

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Evaluasi Activity Plan Improvement Inisiatif merumuskan 

pokok permasalahan 

yang di improve 

  

2. 

  …/…/... 

Evaluasi Activity Plan Improvement Menguasai konsep 

teoritis sains dan 

teknologi 

  

3. Evaluasi Activity Plan Improvement Melakukan riset yang   



   …/…/... mencakup identifikasi, 

formulasi, dan analisis 

masalah 

4. 

  …/…/... 

Evaluasi Activity Plan Improvement Merumuskan solusi 

alternatif untuk masalah 

riset improvement 

dengan tekun 

  

5.  

   …/…/... 

Evaluasi Activity Plan Improvement Menerapkan pemikiran 

logis, kritis, sistematis, 

dan inovatif 

  

 

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 19 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 

MINGGU KE -20 

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Evaluasi Activity Plan Improvement Mampu menunjukan 

kinerja mandiri, 

bermutu, terukur, dan 

disiplin 

  

2. 

  …/…/... 

Evaluasi Activity Plan Improvement Mengkaji implikasi 

pengembangan atau 

ilmu pengetahuan 

teknologi 

  

3. 

   …/…/... 

Evaluasi Activity Plan Improvement Mengembangan jaringan 

kerja dengan 

pembimbing, teman 

sejawat, dan lingkungan 

  

4. 

  …/…/... 

Evaluasi Activity Plan Improvement Menguasai Teknik 

komunikasi dan 

perkembangan 

teknologi terbaru 

  

5.  

   …/…/... 

Evaluasi Activity Plan Improvement Mengambil keputusan 

dalam konteks 

penyelesaian masalah 

  

 



 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 20 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 

MINGGU KE -21 

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Evaluasi Activity Plan Improvement Mampu bertanggung 

jawab atas hasil 

pencapaian kerja 

mandiri 

  

2. 

  …/…/... 

Evaluasi Activity Plan Improvement Mampu melakukan 

proses evaluasi terhadap 

kerja mandiri 

  

3. 

   …/…/... 

Evaluasi Activity Plan Improvement Menyusun deskripsi 

saintifik hasil kajian 

dalam bentuk laporan 

magang 

  

4. 

  …/…/... 

Evaluasi Activity Plan Improvement Mencapai target dan 

layak dalam kerja 

mandiri 

  

5.  

   …/…/... 

Evaluasi Activity Plan Improvement Memberikan 

kebermanfaatan bagi 

PT. Nichirin Indonesia 

  

 

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 21 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 



 

MINGGU KE -22 

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Report Activity Plan Improvement Penyusunan laporan 

magang berupa latar 

belakang dilakukannya 

magang di PT. Nichirin 

Indonesia   

  

2. 

  …/…/... 

Report Activity Plan Improvement Penyusunan laporan 

magang berupa latar 

belakang dilakukannya 

magang di PT. Nichirin 

Indonesia   

  

3. 

   …/…/... 

Report Activity Plan Improvement Penyusunan laporan 

magang berupa latar 

belakang dilakukannya 

magang di PT. Nichirin 

Indonesia   

  

4. 

  …/…/... 

Report Activity Plan Improvement Penyusunan laporan 

magang berupa company 

profile PT. Nichirin 

Indonesia 

  

5.  

   …/…/... 

Report Activity Plan Improvement Penyusunan laporan 

magang berupa company 

profile PT. Nichirin 

Indonesia 

  

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 22 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 

 

MINGGU KE -23 

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Report Activity Plan Improvement Penyusunan laporan 

magang berupa 

tahapan kegiatan yang 

  



telah dilakukan di PT. 

Nichirin Indonesia 

2. 

  …/…/... 

Report Activity Plan Improvement Penyusunan laporan 

magang berupa hasil 

activity improvement 

di PT. Nichirin 

Indonesia 

  

3. 

   …/…/... 

Report Activity Plan Improvement Penyusunan laporan 

magang berupa analisis 

activity improvement 

di PT. Nichirin 

Indonesia 

  

4. 

  …/…/... 

Report Activity Plan Improvement Penyusunan laporan 

magang berupa 
pembahasan activity 

improvement di PT. 

Nichirin Indonesia 

  

5.  

   …/…/... 

Report Activity Plan Improvement Penyusunan laporan 

magang berupa 
kesimpulan activity 

improvement di PT. 

Nichirin Indonesia 

  

 

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 23 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 

 

 

MINGGU KE -24 

Hari, 

tanggal 

Aktivitas  Sub aktivitas Hasil  Paraf 

pembimbing 

1. 

  …/…/... 

Report Activity Plan Improvement Penyusunan laporan 

magang berupa saran 

activity improvement 

di PT. Nichirin 

Indonesia 

  



2. 

  …/…/... 

Report Activity Plan Improvement Mendiskusikan draft 

laporan magang dengan 

pembimbing internal   

  

3. 

   …/…/... 

Report Activity Plan Improvement Mendiskusikan draft 

laporan magang dengan 

pembimbing eksternal 

  

4. 

  …/…/... 

Report Activity Plan Improvement Perbaikan draft 

laporan magang dari 

dosen pembimbing 

internal dan eksternal 

  

5.  

   …/…/... 

Report Activity Plan Improvement Mengajukan Pengesahan 

Laporan Akhir 

Mahasiswa Magang 

Industri di PT. Nichirin  

Indonesia 

  

 

 

Bukti pencapaian 

 

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai 

lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati 

(email, WA,link atau lainnya) 

 

 

Catatan minggu ke 24 

 

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 

 

 

 

 

 

 

Karawang, 26 Agustus 2021 

 

Disetujui oleh 

Pembimbing Lapangan/Supervisor 

 

 

 

 

 
Aris Imam Sukoto 

Disusun oleh, 

 

 

 

 

 

 

Dr.Dra.Endang  Mawarsih,M.Sc 
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Halaman1dari11Halaman 
 

1. Identitas Aktivitas Pembelajaran Luar Program Studi 
Nama Mata Kuliah Magang Perencanaan, Produksi dan Packaging Baut 
Bentuk Aktivitas 
Pembelajaran 

Magang/ PraktikKerja 

Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin 
Semester Ke 7 (tujuh) Bobot sks total 20 sks 
Institusi tempat 
belajar 

PT. Saga Hikari Teknindo Sejati Durasi pelaksanaan 6 bulan 

Prasyarat Telah menempuh 100 sks 
Telah lulus matakuliah: 
1. Material Teknik 
2. Praktikum Bahan Teknik 
3. Metalurgi Fisik 
4. Gambar Teknik 
5. Gambar Mesin 
6. Proses Produksi 
7. Praktikum Proses Produksi  
8. Metrologi 
9. Optimasi Permesinan 
10. Pemilihan Bahan dan Proses 
11. Perancangan Teknik 
12. Teknik Pengaturan 
13. Manajemen Industri 

Semester/ 
Tahun Akademik 

Gasal/ 2022-2023 

Dosen Koordinator [Nama Dosen Koordinator] Anggota tim 
pembimbing 

Pembimbing Internal: 
[Nama Pembimbing Internal] 
Pembimbing Eksternal:  
[Nama Pembimbing Eksternal] 

 
 

2a. CAPAIAN PEMBELAJARAN  LULUSAN 
Kode CPL Rumusan CPL 

ST-1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

ST-2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan  etika. 

ST-3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila. 

ST-4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memilikinasionalisme serta rasa tanggung 
jawab pada negara dan bangsa. 

ST-5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 
orisinal orang lain. 

ST-6 Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosialserta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

ST-7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

ST-8 Menginternalisasi nilai, norma,dan  etika akademik. 

ST-9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 

ST-10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan,dan kewirausahaan. 
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PP-1 Menguasai konsep teoritis sains dan  teknologi, prinsip-prinsip rekayasa, sains rekayasa dan  perancangan 
rekayasa yang diperlukan untuk perancangan dan analisis  

PP-2 Menguasai prinsip dan  isuterkini dalam ekonomi, sosial, teknologi secara umum; 

PP-3 Mengenali dan menggambarkan prinsip dasar konversi energi, material teknik, perancangan konstruksi 
mesin, dan manufaktur 

PP-4 Menguasai pengetahuan tentang konversi energi, material teknik, perancangan konstruksi mesin, dan 
manufaktur 

PP-5 Mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; cakupan pengetahuan cukup luas untuk memahami 
pengaruh tindakan teknis yang diambil terhadap masyarakat maupun dunia global. 

PP-6 Menguasai dan mampu   mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 
sejawat baik di dalam maupun diluar lembaganya. 

KK-1 Mampu menerapkan matematika, sains,dan  prinsip rekayasa 
(engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa. Kompleks pada sistem konversi energi, 
material teknik, perancangan konstruksi mesin, dan manufaktur. 

KK-2 Mampu menemukan sumber masalah pada perancangan konversi energi, material teknik, perancangan 
konstruksi mesin, dan manufakturmelalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan  informasi 
berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. 

KK-3 Mampu melakukan riset yang  mencakup identifikasi, formulasi dan analisis masalah rekayasa pada sistem 
konversi energi, material teknik, perancangan konstruksi mesin, dan manufaktur 

KK-4 Mampu merumuskan solusi alternatif untuk masalah rekayasa pada sistem konversi energi, material teknik, 
perancangan konstruksi mesin, dan manufakturdengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan 
dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan(environmental consideration). 

KK-5 Mampu merancang sistem konversi energi, material teknik, perancangan konstruksi mesin, dan 
manufakturdengan pendekatan analitis dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, 
kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan 
keselamatan publik, kultural, sosial dan  lingkungan. 

KK-6 Mampu memilih sumber daya dan  memanfaatkan perangkat perancangan dan   analisis rekayasa berbasis 
teknologi informasi dan  komputasi yang   sesuai untuk  melakukan aktivitas perancangan sistem konversi 
energi, material teknik, perancangan konstruksi mesin, dan manufaktur. 

KU-1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif  dalam konteks pengembangan atau  
keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya. 

KU-2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

KU-3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau  implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara  
dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain rekayasa. 

KU-4 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan  
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

KU-5 Mampu mengambil keputusan secara tepat   dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya 
berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

KU-6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik  didalam 
maupun  diluar lembaganya. 

KU-7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi 
terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggung-jawabnya. 

KU-8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, 
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dan mampumengelola pembelajaran secara mandiri. 

KU-9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin 
kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 
 

2b. CAPAIAN PEMBELAJARANMATA KULIAH 

Mata Kuliah yang 
Direkomendasikan 

Bo-
bot 
sks 

Kode CPL 
yang 
didukung 

Kode 
CPMK 

Rumusan CPMK  

Kerja Praktik  2 ST-6, ST-7, 
ST-8, ST-9 

CPMK01 Rumusan CPMK01: mampu bekerjasama secara 
kelompok 

CPMK02 Rumusan CPMK02: menunjukkan sikap 
kedisiplinan kerja, dan memiliki etika  

CPMK03 Rumusan CPMK03: menunjukkan sikap 
bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang 
diberikan 

PP-1, PP-6 CPMK04 Rumusan CPMK04: menguasai konsep teoritis 
sains dan  teknologi, prinsip-prinsip rekayasa, 
sains rekayasa dan  perancangan rekayasa yang 
diperlukan untuk perancangan dan analisis 

CPMK05 Rumusan CPMK05: menguasai dan mampu   
mengembangkan dan  memelihara jaringan 
kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik 
di dalam maupun diluar lembaganya 

KK-1, KK-2, 
KK-4 

CMPK06 Rumusan CPMK06: mampu menerapkan 
matematika, sains,dan  prinsip rekayasa 
(engineering principles) untuk menyelesaikan 
masalah  rekayasa 

CPMK07 Rumusan CPMK07: mampu menemukan 
sumber masalah, melakukan analisis dan 
merumuskan solusi alternatif untuk masalah 
rekayasa 

KU-2, KU-5, 
KU-7, KU-8 

CPMK08 Rumusan CPMK08: mampu bekerja secara 
mandiri dan terukur, dan mampu mengambil 
keputusan secara tepat 

CPMK09 Rumusan CPMK09: mampu melakukan 
evaluasi diri terhadap kelompok kerja dan 
bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja 
kelompok 

Engineering Design 3 ST-6, ST-7, 
ST-9 

CPMK10 Rumusan CPMK10: mampu bekerjasama secara 
kelompok 

CPMK11 Rumusan CPMK11: menunjukkan sikap 
kedisiplinan kerja 

CPMK12 Rumusan CPMK12: menunjukkan sikap 
bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang 
diberikan 

PP-1 CPMK13 Rumusan CPMK13: menguasai konsep teoritis 
sains dan  teknologi, prinsip-prinsip rekayasa, 
sains rekayasa dan  perancangan rekayasa yang 
diperlukan untuk perancangan dan analisis 

KK-1, KK-2, 
KK-4 

CPMK14 Rumusan CPMK14: mampu menerapkan 
matematika, sains,dan  prinsip rekayasa 
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(engineering principles) untuk menyelesaikan 
masalah  rekayasa 

CPMK15 Rumusan CPMK15: mampu menemukan 
sumber masalah, melakukan analisis dan 
merumuskan solusi alternatif untuk masalah 
rekayasa 

KU-2, KU-5, 
KU-7, KU-8 

CPMK16 Rumusan CPMK16: mampu bekerja secara 
mandiri dan terukur, dan mampu mengambil 
keputusan secara tepat 

CPMK17 Rumusan CPMK17: mampu melakukan 
evaluasi diri terhadap kelompok kerja dan 
bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja 
kelompok 

Logam Paduan Industri 
 

3 PP-1, PP-4 CPMK18 Rumusan CPMK18: menguasai konsep teoritis 
sains dan  teknologi, prinsip-prinsip rekayasa, 
sains rekayasa dan  perancangan rekayasa yang 
diperlukan untuk perancangan dan analisis 

CPMK19 Rumusan CPMK19: menguasai pengetahuan 
tentang jenis dan sifat material yang digunakan 
di industri 

KK-3, KK-6 CPMK20 Rumusan CPMK20: mampu melakukan 
identifikasi, formulasi dan analisis masalah 
rekayasa pada material teknik 

CPMK21 Rumusan CPMK21: mampu memilih sumber 
daya untuk  melakukan aktivitas manufaktur 
dan  rekayasa material teknik 

KU-1, KU-3 CPMK22 Rumusan CPMK22: mampu menerapkan 
pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif  
dalam bidang keahliannya. 

CPMK23 Rumusan CPMK23: mampu mengkaji implikasi 
pengembangan atau  implementasi ilmu 
pengetahuan teknologi dalam rangka 
menghasilkan solusi, gagasan, desain rekayasa. 

Teknik Pembentukan  
 

3 PP-1, PP-4 CPMK24 Rumusan CPMK24: menguasai konsep teoritis 
sains dan  teknologi, prinsip-prinsip rekayasa, 
sains rekayasa dan  perancangan rekayasa yang 
diperlukan untuk perancangan dan analisis 

CPMK25 Rumusan CPMK25: menguasai pengetahuan 
tentang jenis dan sifat material yang digunakan 
di industri 

KK-1, KK-2, 
KK-4 

CPMK26 Rumusan CPMK26: mampu menerapkan 
matematika, sains,dan  prinsip rekayasa 
(engineering principles) untuk menyelesaikan 
masalah  rekayasa 

CPMK27 Rumusan CPMK27: mampu menemukan 
sumber masalah, melakukan analisis dan 
merumuskan solusi alternatif untuk masalah 
rekayasa 

KU-1, KU-3 CPMK28 Rumusan CPMK28: mampu menerapkan 
pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif  
dalam bidang keahliannya. 

CPMK29 Rumusan CPMK29: mampu mengkaji implikasi 
pengembangan atau  implementasi ilmu 
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pengetahuan teknologi dalam rangka 
menghasilkan solusi, gagasan, desain rekayasa. 

Industrial Heat Treatment 
 

3 PP-1, PP-3, 
PP-4 

CPMK30 Rumusan CPMK30: menguasai konsep teoritis 
sains dan  teknologi, prinsip-prinsip rekayasa, 
sains rekayasa dan  perancangan rekayasa yang 
diperlukan untuk perancangan dan analisis 

CPMK31 Rumusan CPMK31: mengenali dan 
menggambarkan prinsip dasar material teknik 
dan manufaktur 

CPMK32 Rumusan CPMK32: menguasai pengetahuan 
tentang jenis dan sifat material yang digunakan 
di industri 

KK-1, KK-2, 
KK-3, KK-4 

CPMK33 Rumusan CPMK33: mampu menerapkan 
matematika, sains,dan  prinsip rekayasa 
(engineering principles) untuk menyelesaikan 
masalah  rekayasa 

CPMK34 Rumusan CPMK34: mampu menemukan 
sumber masalah, identifikasi, melakukan 
analisis dan merumuskan solusi alternatif untuk 
masalah rekayasa 

KU-1, KU-3 CPMK35 Rumusan CPMK35: mampu menerapkan 
pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif  
dalam bidang keahliannya. 

CPMK36 Rumusan CPMK36: mampu mengkaji implikasi 
pengembangan atau  implementasi ilmu 
pengetahuan teknologi dalam rangka 
menghasilkan solusi, gagasan, desain rekayasa. 

Sistem Kontrol dan Sensor 
Manufaktur  

3 PP-1, PP-3, 
PP-4 

CPMK37 Rumusan CPMK37: menguasai konsep teoritis 
sains dan  teknologi, prinsip-prinsip rekayasa, 
sains rekayasa dan  perancangan rekayasa yang 
diperlukan untuk perancangan dan analisis 

CPMK38 Rumusan CPMK38: mengenali dan 
menggambarkan prinsip dasar manufaktur 

CPMK39 Rumusan CPMK39: menguasai pengetahuan 
tentang sensor dan otomasi di industri 

KK-1, KK-2, 
KK-3, KK-4 

CPMK40 Rumusan CPMK40: mampu menerapkan 
matematika, sains,dan  prinsip rekayasa 
(engineering principles) untuk menyelesaikan 
masalah  rekayasa 

CPMK41 Rumusan CPMK41: mampu menemukan 
sumber masalah, identifikasi, melakukan 
analisis dan merumuskan solusi alternatif pada 
proses manufaktur 

KU-1, KU-3 CPMK42 Rumusan CPMK42: mampu menerapkan 
pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif  
dalam bidang keahliannya. 

CPMK43 Rumusan CPMK43: mampu mengkaji implikasi 
pengembangan atau  implementasi ilmu 
pengetahuan teknologi dalam rangka 
menghasilkan solusi, gagasan, desain rekayasa. 

Total Productive Maintenance  3 PP-1, PP-5 CPMK44 Rumusan CPMK44: menguasai konsep teoritis 
sains dan  teknologi, prinsip-prinsip rekayasa, 
sains rekayasa dan  perancangan rekayasa yang 
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diperlukan untuk perancangan dan analisis 
CPMK45 Rumusan CPMK45: mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri 
KK-1, KK-2, 
KK-3, KK-4, 
KK-6 

CPMK46 Rumusan CPMK46: mampu menerapkan 
matematika, sains,dan  prinsip rekayasa 
(engineering principles) untuk menyelesaikan 
masalah  rekayasa 

CPMK47 Rumusan CPMK47: mampu menemukan 
sumber masalah, identifikasi, melakukan 
analisis dan merumuskan solusi alternatif pada 
proses rekayasa dan manufaktur 

CPMK48 Rumusan CPMK48: mampu memilih sumber 
daya dan analisis rekayasa berbasis teknologi 
informasi dan  komputasi yang   sesuai untuk  
melakukan aktivitas perancangan konstruksi 
mesin, dan manufaktur. 

KU-1, KU-2, 
KU-5, KU-6, 
KU-7, KU-8, 
KU-9 

CPMK49 Rumusan CPMK49: mampu menerapkan 
pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif  
dalam bidang keahliannya. 

CPMK50 Rumusan CPMK50: mampu menunjukkan 
kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

CPMK51 Rumusan CPMK51: mampu mengambil 
keputusan secara tepat   dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang keahliannya 
berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

CPMK52 Rumusan CPMK52: mampu memelihara dan 
mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik  didalam 
maupun  diluar lembaganya. 

CPMK53 Rumusan CPMK53: mampu bertanggungjawab 
atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 
pekerja yang berada dibawah tanggung-
jawabnya. 

CPMK54 Rumusan CPMK54: mampu melakukan proses 
evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada dibawah tanggungjawabnya, dan 
mampumengelola pembelajaran secara mandiri. 

CPMK55 Rumusan CPMK55: mampu 
mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali data 
untuk menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 

Total bobot sks 20    
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7. Prabowo, S.A., 2009, Easy to Use SolidWorks 2009, Andi. 
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16. Shigley, J.E., Mitchell, L.D., Harahap, G.1984. Perencanaan Teknik Mesin. Edisi ke-4, jilid 1. Jakarta. 

Erlangga. 
17. Taufiq Rochim, 1993, Teknik Produksi, Jurusan Teknik Mesin FTI – ITB.  
18. Harsokoesoemo, H.D., 2004. Pengantar Perancangan Teknik (Perancangan Produk). Bandung. ITB press. 
19. Wildi,T. 1997. Electrical machines, drives, Power system. McGraww Hills Book Company. New York. 
20. R.C. Hibbeler, 1994, Mechanics of Materials, New Jersey. 
21. Ambiyar dan Purwanto, 2008, Fabrikasi Logam, UNP Press. 
22. Bambangwirawan, P., 2006, Maintenance, Graha Ilmu. 
23. Mukhril, 2014, Penerapan Pada Industri Total Productive Maintenance dan Total Quality Management, 

Mega Karya, Tangerang. 
 

4. Pengalaman Pembelajaran 
Aktivitas Pembelajaran Durasi Bahan Kajian Referensi 
4. Rincian Aktivitas Pembelajaran    
Aktivitas 1: 
SOP dan IK 

1 minggu / 40 
jam 

Bahan kajian 1: 
Pemahaman SOP di PT. 
Saga Hikari Teknindo 
Sejati  
 
Bahan kajian 2: 
Pemahaman Instruksi 
Kerja di PT. Saga Hikari 
Teknindo Sejati 

Referensi 5 
 

Aktivitas 2: 
Desain produk  

2 minggu / 80 
jam 

Bahan kajian 1: 
Analisis gambar pesanan 
(dimensi, material, 
mechanical properties) 
 
Bahan kajian 2: 
Analisis urutan proses 
pembuatan produk 
 
Bahan kajian 3: 
Menggambar produk dan 
proses design pesanan 
menggunakan Software 
2D/3D 
 

Referensi 6 
Referensi 7  
Referensi 12 
Referensi 13 
Referensi 14 
Referensi 15 
Referensi 16 
Referensi 18 
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Bahan kajian 4: 
Menggambar tooling / 
dies yang digunakan 
untuk membuat produk 
menggunakan Software 
2D/3D 
 
Bahan kajian 5: 
Menentukan pengorderan 
tooling dan melakukan 
arsip design 

Aktivitas 3: 
Identifikasi raw material 

2 minggu / 80 
jam 

Bahan kajian 1: 
Pengenalan jenis-jenis 
material yang dipakai 
untuk pembuatan produk 
 
Bahan kajian 2: 
Pemeriksaan kedatangan 
material (dimensi, 
hardness, tensile strength, 
microsructure) 

Referensi 1 
Referensi 2 
Referensi 3 
Referensi 8 
Referensi 9 
Referensi 10 
Referensi 11 

Aktivitas 4: 
Proses Heading 

8 minggu / 320 
jam 

Bahan kajian 1: 
Pemahaman kartu order 
 
Bahan kajian 2: 
Proses setting dan operasi 
mesin Heading, 
Pemeriksaan hasil setting, 
Pemeriksaan kualitas hasil 
produksi Heading (visual 
dan dimensi), Penanganan 
produk setelah proses 
Heading 

Referensi 1 
Referensi 17 
Referensi 21 

Aktivitas 5: 
Proses Rolling dan Cutting 

4 minggu / 160 
jam 

Bahan kajian 1: 
Proses setting dan operasi 
mesin Rolling, 
Pemeriksaan hasil setting, 
Pemeriksaan kualitas hasil 
produksi Rolling (visual 
dan dimensi), Penanganan 
produk setelah proses 
Rolling 
 
Bahan kajian 2: 
Proses setting dan operasi 
mesin Cutting, 
Pemeriksaan hasil setting, 
Pemeriksaan kualitas hasil 
produksi Cutting (visual 
dan dimensi), Penanganan 
produk setelah proses 
Cutting 

Referensi 1 
Referensi 17 
Referensi 21 

Aktivitas 6: 
Proses Heat Treatment 

2 minggu / 80 
jam 

Bahan kajian 1: 
Pengenalan proses heat 

Referensi 2 
Referensi  3 
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treatment 
 
Bahan kajian 2: 
Proses Heat Treatment di 
industri (washing, 
quenching, tempering, 
carburizing) 

Referensi  10 

Aktivitas 7: 
Proses Quality Control 

1  minggu / 40 
jam 

Bahan kajian 1: 
Pemeriksaan material 
(dimensi, hardness, 
tensile strength, 
microsructure, torsi, 
kontur dan kekasaran) 

Referensi 4 
Referensi 10 
Referensi 20 

Aktivitas 8: 
Proses Sortir dan Packaging  

1 minggu / 40 
jam 

Bahan kajian 1: 
Pemeriksaan kartu order 
dan aktual produk 
 
Bahan kajian 2: 
Sortir produk secara 
manual (cek secara 
visual) 
 
Bahan kajian 3:  
Proses sortir 
menggunakan mesin sortir 
kamera 
 
Bahan kajian 4:  
Proses packaging 
(menimbang produk per 
paket, proses pelabelan, 
proses sealing 

Referensi 4 
Referensi 19 

Aktivitas 9: 
Maintenance 

2 minggu / 80 
jam 

Bahan kajian 1: 
Melaksanakan kegiatan 
preventive maintenance (3 
bulan-an) 
 
Bahan kajian 2: 
Melaksanakan kegiatan 
preventive maintenance (1 
tahun-an) 

Referensi 22 
Referensi 23 

Aktivitas 10: 
Asesmen dan Penilaian Minggu Terakhir 

1 minggu / 40 
jam 

Evaluasi Semua Aktivitas  

 

5. Monitoring 
Rancangan Monitoring Proses Pembelajaran Pihak yang Memonitor 
Pra Pelaksanaan Dosen Pembimbing 

Magang Internal 
Pelaksanaan Dosen Pembimbing 

Magang Eksternal 
Pasca Pelaksanaan Dosen Pembimbing 

Magang Internal dan 
Eksternal 
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6. Asesmen dan Penilaian 

Asesmen Hasil Pembelajaran 
Kode CPL/CPMK 
yang diukur 

Penilai 

Prestasi Kinerja Magang berdasarkan logbook (60%) ST-6, ST-7, ST-8, ST-9 

PP-1, PP-3, PP-4, PP-5, 
PP-6 

KK-1, KK-2, KK-3, 
KK-4, KK-6 

KU-1, KU-2, KU-3, 
KU-5, KU-6, KU-7, 
KU-8, KU-9 

Dosen Pembimbing 

Prestasi Kinerja Penulisan Laporan Magang dan Presentasi (40%) ST-6, ST-7, ST-8, ST-9 

PP-1, PP-3, PP-4, PP-5, 
PP-6 

KK-1, KK-2, KK-3, 
KK-4, KK-6 

KU-1, KU-2, KU-3, 
KU-5, KU-6, KU-7, 
KU-8, KU-9 

Dosen Pembimbing 

 

7. Evaluasi 
Mahasiswa dinyatakan lulus jika memenuhi kriteria sebagai berikut. 

 Kriteria1 Inisiatif 
 Kriteria2 Disiplin 
 Kriteria3 Ketekunan 
 Kriteria 4 Tanggung jawab 
 Kriteria 5 Berpikir kritis dan kreatif 
 Kriteria 6 Mampu beradaptasi 
 Kriteria 7 Kemampuan berkomunikasi 
 Kriteria 8 Kemampuan analisis 
 Kriteria 9 Kemampuan  teknikal 
 Kriteria 10 Kemampuan bekerjasama dalam tim 
 Kriteria 11 Hasil Pekerjaan 

 
Kriteria penilaian akhir: 

1. Seminar hasil magang 
a. Materi/objek magang 
b. Penyajian 
c. Penguasaan materi 
d. Sikap 

2. Laporan akhir magang 
3. Penilaian kemampuan akhir mahasiswa yang akan dimasukkan ke nilai mata kuliah, evaluasinya dilakukan sesuai 

kebutuhan 
 
 



Halaman 11 dari 11 Halaman 

 

 

Tanggal : Tanggal : 26 Agustus 2021 
Disahkan Oleh Koordinator Program Studi Disiapkan Oleh Dosen Koordinator 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Xander Salahudin, S.T., M.Eng. 

Kaprodi Dosen Koordinator 
 

Catatan: 

Asesmen hasil pembelajaran dapat dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari beberapa metode asesmen 
berikut: Ujian lisan/ wawancara, penugasan proyek, observasi atas kinerja/ perilaku, dan portofolio. 



PANDUAN LOGBOOK MAGANG 
 

Logbook ini diharapkan dapat mendokumentasikan dan mengevaluasi kesesuaian aktivitas 

mahasiswa selama magang dengan Capaian Pembelajaran Lulusan. Logbook ini dimaksud untuk 

dapat membantu peserta magang agar dapat merencanakan, merancang, dan mengevaluasi diri 

selama proses magang. Untuk mencapai tujuan tersebut maka logbook ini harus diisi secara 

bertahap sesuai dengan proses bisnis mitra yang akan dijalani dalam bentuk aktivitas selama 

peserta mengikuti program magang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGBOOK MAGANG 
 

Nama : [Nama Mahasiswa] 
Program Studi : S1 Teknik Mesin 
Fakultas : Teknik 
Instansi/Institusi 
tempat magang 

: PT. Saga Hikari Teknindo Sejati 

Judul Kegiatan : Magang Perencanaan, Produksi dan Packaging Baut 
Lama Kegiatan : 6 bulan 
Total jam magang : 960 jam 
Jumlah konversi sks : 20 SKS 
Dosen Pembimbing 
Lapangan 

: [Nama Dosen Pembimbing Lapangan/ Industri] 

 
MINGGU KE -1  
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

SOP dan IK Pemahaman SOP dan 
Instruksi Kerja di PT. Saga 
Hikari Teknindo Sejati 

  

2. Selasa 
…/…/... 

SOP dan IK Pemahaman SOP dan 
Instruksi Kerja di PT. Saga 
Hikari Teknindo Sejati 

  

3. Rabu 
…/…/... 

SOP dan IK Pemahaman SOP dan 
Instruksi Kerja di PT. Saga 
Hikari Teknindo Sejati 

  

4. Kamis 
 …/…/... 

SOP dan IK Pemahaman SOP dan 
Instruksi Kerja di PT. Saga 
Hikari Teknindo Sejati 

  

5. Jumat 
…/…/... 

SOP dan IK Pemahaman SOP dan 
Instruksi Kerja di PT. Saga 
Hikari Teknindo Sejati 

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke-1 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 



MINGGU KE - 2 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Desain produk Melakukan analisis 
gambar pesanan (dimensi, 
material, mechanical 
properties) 

  

2. Selasa 
…/…/... 

Desain produk Melakukan analisis urutan 
proses pembuatan produk 

  

3. Rabu 
…/…/... 

Desain produk Melakukan analisis urutan 
proses pembuatan produk 

  

4. Kamis 
 …/…/... 

Desain produk Menggambar produk dan 
proses design pesanan 
menggunakan Software 
2D/3D 

  

5. Jumat 
…/…/... 

Desain produk Menggambar produk dan 
proses design pesanan 
menggunakan Software 
2D/3D 

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke- 2 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
 
MINGGU KE - 3 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Desain produk Menggambar tooling / dies 
yang digunakan untuk 
membuat produk 
menggunakan Software 
2D/3D 

  

2. Selasa 
…/…/... 

Desain produk Menggambar tooling / dies 
yang digunakan untuk 
membuat produk 

  



menggunakan Software 
2D/3D 

3. Rabu 
…/…/... 

Desain produk Menggambar tooling / dies 
yang digunakan untuk 
membuat produk 
menggunakan Software 
2D/3D 

  

4. Kamis 
 …/…/... 

Desain produk Menggambar tooling / dies 
yang digunakan untuk 
membuat produk 
menggunakan Software 
2D/3D 

  

5. Jumat 
…/…/... 

Desain produk Menentukan pengorderan 
tooling dan melakukan 
arsip design 

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke- 3 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
 
MINGGU KE -4 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Mengidentifikasi 
dan menentukan raw 
material 

Pengenalan jenis-jenis 
material yang dipakai 
untuk pembuatan produk. 
 

  

2. Selasa 
…/…/... 

Mengidentifikasi 
dan menentukan raw 
material 

Pengenalan jenis-jenis 
material yang dipakai 
untuk pembuatan produk. 

  

3. Rabu 
…/…/... 

Mengidentifikasi 
dan menentukan raw 
material 

Pemeriksaan kedatangan 
material (dimensi, 
hardness, tensile strength, 
microsructure) 

  

4. Kamis 
 …/…/... 

Mengidentifikasi 
dan menentukan raw 

Pemeriksaan kedatangan 
material (dimensi, 

  



material  hardness, tensile strength, 
microsructure) 

5. Jumat 
…/…/... 

Mengidentifikasi 
dan menentukan raw 
material  

Pemeriksaan kedatangan 
material (dimensi, 
hardness, tensile strength, 
microsructure) 

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke - 4 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
 
MINGGU KE -5 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Mengidentifikasi 
dan menentukan raw 
material  

Pemeriksaan kedatangan 
material (dimensi, 
hardness, tensile strength, 
microsructure) 

  

2. Selasa 
…/…/... 

Mengidentifikasi 
dan menentukan raw 
material  

Pemeriksaan kedatangan 
material (dimensi, 
hardness, tensile strength, 
microsructure) 

  

3. Rabu 
…/…/... 

Mengidentifikasi 
dan menentukan raw 
material  

Pemeriksaan kedatangan 
material (dimensi, 
hardness, tensile strength, 
microsructure) 

  

4. Kamis 
 …/…/... 

Mengidentifikasi 
dan menentukan raw 
material  

Pemeriksaan kedatangan 
material (dimensi, 
hardness, tensile strength, 
microsructure) 

  

5. Jumat 
…/…/... 

Mengidentifikasi 
dan menentukan raw 
material  

Pemeriksaan kedatangan 
material (dimensi, 
hardness, tensile strength, 
microsructure) 

  

 
 



Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke- 5 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
 
MINGGU KE - 6 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Proses Heading Pemahaman kartu order   

2. Selasa 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

3. Rabu 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

4. Kamis 
 …/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  



5. Jumat 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke - 6 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
MINGGU KE  - 7 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

2. Selasa 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

3. Rabu 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

  



- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

4. Kamis 
 …/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

5. Jumat 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke - 7 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
MINGGU KE  - 8 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

  



- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

2. Selasa 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

3. Rabu 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

4. Kamis 
 …/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

5. Jumat 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 



Catatan minggu ke - 8 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
 
MINGGU KE - 9 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

2. Selasa 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

3. Rabu 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

4. Kamis 
 …/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  



5. Jumat 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke - 9 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
MINGGU KE - 10 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

2. Selasa 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

3. Rabu 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

  



- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

4. Kamis 
 …/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

5. Jumat 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke - 10 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
MINGGU KE - 11 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

  



- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

2. Selasa 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

3. Rabu 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

4. Kamis 
 …/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

5. Jumat 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 



Catatan minggu ke - 11 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
MINGGU KE - 12 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

2. Selasa 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

3. Rabu 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

4. Kamis 
 …/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

5. Jumat Proses Heading - Proses setting dan   



…/…/... operasi mesin Heading 
- Pemeriksaan hasil 

setting 
- Pemeriksaan kualitas 

hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke - 12 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
MINGGU KE - 13 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

2. Selasa 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

3. Rabu 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 

  



setting 
- Pemeriksaan kualitas 

hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

4. Kamis 
 …/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

5. Jumat 
…/…/... 

Proses Heading - Proses setting dan 
operasi mesin Heading 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Heading 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Heading 

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke - 13 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
MINGGU KE - 14 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Rolling 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 

  



hasil produksi Rolling 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Rolling 

2. Selasa 
…/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Rolling 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Rolling 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Rolling  

  

3. Rabu 
…/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Rolling 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Rolling 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Rolling  

  

4. Kamis 
 …/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Rolling 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Rolling 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Rolling  

  

5. Jumat 
…/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Rolling 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Rolling 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Rolling  

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 



Catatan minggu ke - 14 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
 
MINGGU KE - 15 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Rolling 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Rolling 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Rolling 

  

2. Selasa 
…/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Rolling 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Rolling 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Rolling  

  

3. Rabu 
…/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Rolling 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Rolling 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Rolling  

  

4. Kamis 
 …/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Rolling 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Rolling 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Rolling  

  



5. Jumat 
…/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Rolling 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Rolling 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Rolling  

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke - 15 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
MINGGU KE - 16 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Rolling 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Rolling 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Rolling  

  

2. Selasa 
…/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Rolling 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Rolling 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Rolling  

  

3. Rabu 
…/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Rolling 

  



- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Rolling 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Rolling  

4. Kamis 
 …/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Rolling 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Rolling 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Rolling 

  

5. Jumat 
…/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Rolling 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Rolling 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Rolling 

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke - 16 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
MINGGU KE - 17 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Cutting 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

  



- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Cutting 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Cutting 

2. Selasa 
…/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Cutting 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Cutting 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Cutting 

  

3. Rabu 
…/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Cutting 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Cutting 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Cutting 

  

4. Kamis 
 …/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Cutting 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Cutting 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Cutting 

  

5. Jumat 
…/…/... 

Proses Rolling dan 
Cutting 

- Proses setting dan 
operasi mesin Cutting 

- Pemeriksaan hasil 
setting 

- Pemeriksaan kualitas 
hasil produksi Cutting 
(visual dan dimensi) 

- Penanganan produk 
setelah proses Cutting 

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 



 
Catatan minggu ke - 17 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
MINGGU KE - 18 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Proses Heat 
Treatment 

Pengenalan proses heat 
treatment 

  

2. Selasa 
…/…/... 

Proses Heat 
Treatment 

1. Proses Heat Treatment: 
- Washing 
- Quenching 
- Tempering 
- Carburizing 

2. Pengecekan kualitas 
produk hasil proses 
Heat Treatment 
(kekerasan, dan atau 
kekuatan tarik) 

  

3. Rabu 
…/…/... 

Proses Heat 
Treatment 

1. Proses Heat Treatment: 
- Washing 
- Quenching 
- Tempering 
- Carburizing 

2. Pengecekan kualitas 
produk hasil proses 
Heat Treatment 
(kekerasan, dan atau 
kekuatan tarik) 

  

4. Kamis 
 …/…/... 

Proses Heat 
Treatment 

1. Proses Heat Treatment: 
- Washing 
- Quenching 
- Tempering 
- Carburizing 

2. Pengecekan kualitas 
produk hasil proses 
Heat Treatment 
(kekerasan, dan atau 
kekuatan tarik) 

  

5. Jumat 
…/…/... 

Proses Heat 
Treatment 

1. Proses Heat Treatment: 
- Washing 
- Quenching 
- Tempering 
- Carburizing 

  



2. Pengecekan kualitas 
produk hasil proses 
Heat Treatment 
(kekerasan, dan atau 
kekuatan tarik) 

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke - 18 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
MINGGU KE - 19 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Proses Heat 
Treatment 

1. Proses Heat Treatment: 
- Washing 
- Quenching 
- Tempering 
- Carburizing 

2. Pengecekan kualitas 
produk hasil proses 
Heat Treatment 
(kekerasan, dan atau 
kekuatan tarik) 

  

2. Selasa 
…/…/... 

Proses Heat 
Treatment 

1. Proses Heat Treatment: 
- Washing 
- Quenching 
- Tempering 
- Carburizing 

2. Pengecekan kualitas 
produk hasil proses 
Heat Treatment 
(kekerasan, dan atau 
kekuatan tarik) 

  

3. Rabu 
…/…/... 

Proses Heat 
Treatment 

1. Proses Heat Treatment: 
- Washing 
- Quenching 
- Tempering 

  



- Carburizing 
2. Pengecekan kualitas 

produk hasil proses 
Heat Treatment 
(kekerasan, dan atau 
kekuatan tarik) 

4. Kamis 
 …/…/... 

Proses Heat 
Treatment 

1. Proses Heat Treatment: 
- Washing 
- Quenching 
- Tempering 
- Carburizing 

2. Pengecekan kualitas 
produk hasil proses 
Heat Treatment 
(kekerasan, dan atau 
kekuatan tarik) 

  

5. Jumat 
…/…/... 

Proses Heat 
Treatment 

1. Proses Heat Treatment: 
- Washing 
- Quenching 
- Tempering 
- Carburizing 

2. Pengecekan kualitas 
produk hasil proses 
Heat Treatment 
(kekerasan, dan atau 
kekuatan tarik) 

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke - 19 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
MINGGU KE - 20 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Quality Control Pemeriksaan material 
(dimensi, hardness, tensile 
strength, microsructure, 

  



torsi, kontur dan 
kekasaran) 

2. Selasa 
…/…/... 

Quality Control Pemeriksaan material 
(dimensi, hardness, tensile 
strength, microsructure, 
torsi, kontur dan 
kekasaran) 

  

3. Rabu 
…/…/... 

Quality Control Pemeriksaan material 
(dimensi, hardness, tensile 
strength, microsructure, 
torsi, kontur dan 
kekasaran) 

  

4. Kamis 
 …/…/... 

Quality Control Pemeriksaan material 
(dimensi, hardness, tensile 
strength, microsructure, 
torsi, kontur dan 
kekasaran) 

  

5. Jumat 
…/…/... 

Quality Control Pemeriksaan material 
(dimensi, hardness, tensile 
strength, microsructure, 
torsi, kontur dan 
kekasaran) 

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke - 20 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
 
MINGGU KE - 21 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Proses sortir dan 
packaging produk 

Pemeriksaan kartu order 
dan aktual produk 

  

2. Selasa 
…/…/... 

Proses sortir dan 
packaging produk 

Sortir produk secara 
manual (cek secara visual) 

  

3. Rabu 
…/…/... 

Proses sortir dan 
packaging produk 

Proses sortir menggunakan 
mesin sortir kamera 

  



4. Kamis 
 …/…/... 

Proses sortir dan 
packaging produk 

Proses packaging: 
1. Menimbang produk per 

paket 
2. Proses pelabelan 
3. Proses sealing 

  

5. Jumat 
…/…/... 

Proses sortir dan 
packaging produk 

Proses packaging: 
1. Menimbang produk per 

paket 
2. Proses pelabelan 
3. Proses sealing 

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke - 21 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
MINGGU KE - 22 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Maintenance Melaksanakan kegiatan 
preventive maintenance 
1. Kualitas oli 
2. Keausan feed roll 
3. Cek pelatuk dan roda-

roda gigi penarik wire 
4. Check electric pada 

panel 

  

2. Selasa 
…/…/... 

Maintenance Melaksanakan kegiatan 
preventive maintenance 
1. Kualitas oli 
2. Keausan feed roll 
3. Cek pelatuk dan roda-

roda gigi penarik wire 
4. Check electric pada 

panel 

  

3. Rabu 
…/…/... 

Maintenance Melaksanakan kegiatan 
preventive maintenance 
1. Kualitas oli 

  



2. Keausan feed roll 
3. Cek pelatuk dan roda-

roda gigi penarik wire 
4. Check electric pada 

panel 
4. Kamis 
 …/…/... 

Maintenance Melaksanakan kegiatan 
preventive maintenance 
1. Cek bearing  
2. Punch holder 
3. Selang oli 
4. Motor penggerak 
5. Air/ Pressure Gauge 
6. Sensor material 

  

5. Jumat 
…/…/... 

Maintenance Melaksanakan kegiatan 
preventive maintenance 
1. Cek bearing  
2. Punch holder 
3. Selang oli 
4. Motor penggerak 
5. Air/ Pressure Gauge 
6. Sensor material 

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke - 22 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
MINGGU KE - 23 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Maintenance Melaksanakan kegiatan 
preventive maintenance 
1. Cek bearing  
2. Punch holder 
3. Selang oli 
4. Motor penggerak 
5. Air/ Pressure Gauge 
6. Sensor material  

  



2. Selasa 
…/…/... 

Maintenance Melaksanakan kegiatan 
preventive maintenance 
1. Cek bearing  
2. Punch holder 
3. Selang oli 
4. Motor penggerak 
5. Air/ Pressure Gauge 
6. Sensor material 

  

3. Rabu 
…/…/... 

Maintenance Melaksanakan kegiatan 
preventive maintenance 
1. Cover mesin 
2. Slide bearing 
3. Cek baut-baut pada 

mesin 

  

4. Kamis 
 …/…/... 

Maintenance Melaksanakan kegiatan 
preventive maintenance 
1. Cover mesin 
2. Slide bearing 
3. Cek baut-baut pada 

mesin 

  

5. Jumat 
…/…/... 

Maintenance Melaksanakan kegiatan 
preventive maintenance 
1. Cover mesin 
2. Slide bearing 
3. Cek baut-baut pada 

mesin 

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke - 23 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINGGU KE - 24 
 

Hari, 
tanggal 

Aktivitas Sub aktivitas Hasil  Paraf 
pembimbing 

1. Senin, 
…/…/... 

Asesmen dan 
Penilaian Minggu 
Terakhir 

Asesmen dan pemilaian, 
dan pelaporan 

  

2. Selasa 
…/…/... 

Asesmen dan 
Penilaian Minggu 
Terakhir 

Asesmen dan pemilaian, 
dan pelaporan 

  

3. Rabu 
…/…/... 

Asesmen dan 
Penilaian Minggu 
Terakhir 

Asesmen dan pemilaian, 
dan pelaporan 

  

4. Kamis 
 …/…/... 

Asesmen dan 
Penilaian Minggu 
Terakhir 

Asesmen dan pemilaian, 
dan pelaporan 

  

5. Jumat 
…/…/... 

Asesmen dan 
Penilaian Minggu 
Terakhir 

Asesmen dan pemilaian, 
dan pelaporan 

  

 
Bukti pencapaian 
 
Berupa foto/ catatan/ bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak, bisa disertakan 
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang 
disepakati (email, WA,link atau lainnya) 
 
 
Catatan minggu ke - 24 
 
Berisi komentar/ masukan/ catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu 

 
 
 
 
 
 Cikarang, 26 Agustus 2021 

 
Disetujui oleh 

Pembimbing Lapangan/ Supervisor 
 
 
 
 
 

Ady Subagyo Pranatan 
NIK 131127 

Disusun oleh, 
 
 
 
 
 
 

Xander Salahudin 
NIP. 198501222015041001 
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1.Identitas Aktivitas Pembelajaran Luar Program Studi
Nama Mata Kuliah Kuliah Kerja Nyata Tematik Desa Membangun
Bentuk Aktivitas
Pembelajaran

Membangun Desa Balesari

Fakultas Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin
Semester Ke 6 Bobot sks total 20 sks
Institusi tempat
belajar

Desa Balesari, Kecamatan
Windusari, Kabupaten Magelang

Durasi pelaksanaan 6 bulan

Prasyarat Telah menempuh 110 sks
1. Material Teknik
2. Proses Produksi
3. Metalurgi Fisik
4. TeknikTenaga. Listrik
5. Pemilihan Bahan dan

Proses
6. Praktikum Permesinan

Industri &Elektroplating
7. Praktikum Bahan

Semester/
Tahun Akademik

2/2021-2022

Dosen Koordinator Nama Dosen Koordinator
Dr, Dra. Endang Mawarsih, M.Sc

Anggota tim
pembimbing

1. Dr. Dra. Endang Mawarsig,
M.Sc

2. Aparat Desa Balesari

2a. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
Kode
CPL

Rumusan CPL

ST-1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious
ST-2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama moral dan etika
ST-3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban

berdasarkan Pancasila
ST-4 Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan Cinta tanah air, memiliki Nasionalisme serta rasa

tanggungjawab pada Negara dan Bangsa
ST-5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal

orang lain
ST-6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan Sosial serta kepedulian terhadap Masyarakat dan lingkungan
ST-7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
ST-8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
ST-9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di Bidang keahliannya secara mandiri
ST-10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Aspek Penguasaan Pengetahuan (PP)
PP-1 Menguasai konsep teoritis sains dan teknologi, prinsip-prinsip rekayasa, sains rekayasa dan

perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan dalam teknik pembentukan
material jadi, pemeliharaan prediktif total dan manufaktur aditif.

PP-2 Menguasai prinsip dan issue terkini dalam ekonomi, sosial, teknologi secara umum;
PP-3 Menguasai prinsip dan teknik manufaktur aditif pada proses produksi, teknik pembentukan material jadi.
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PP-4 Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini di
bidang teknik manufaktur aditif pada proses produksi dan teknik pembentukan material jadi

PP-5 Mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; cakupan pengetahuan cukup luas untuk memahami
pengaruh tindakan teknis yangdiambilterhadapmasyarakatmaupundunia global

PP-6 Menguasai dan mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerjadengan pembimbing,
kolega, sejawat baik di dalam maupun diluar lembaganya.

Aspek Ketrampilak Kerja Khusus (KK)
KK-1 Mampu menerapkan matematika, sains,dan prinsip rekayasa (engineering principles)

untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada bidang teknik manufaktur aditif pada proses
produksi dan teknik pembentukan material jadi serta pemelihaaraan prediktif total

KK-2 Mampu menemukan sumber masalah rekayasa pada teknik manufaktur aditif dan teknik
pembentukanmaterial jadi serta pemelihaaraan prediktif total, melalui proses penyelidikan, analisis,
interpretasi data dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa.

KK-3 Mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi dan analisis masalah rekayasa
pada teknik manufaktur aditif dan teknik pembentukan material jadi serta pemelihaaraan prediktif total.

KK-4 Mampu merumuskan solusi alternatif untuk masalah rekayasa pada sistem teknik manufaktur aditif dan
teknik pembentukan material serta pemelihaaraan prediktif total dengan memperhatikan faktor-faktor
ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan(environmental
consideration).

KK-5 Mampu merancang sistem konversi energi, material teknik, perancangan konstruksi mesin, dan
manufaktur dengan pendekatan analitis dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan,
kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan
keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan.

KK-6 Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis
teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas perancangan sistem konversi
energi, material teknik, perancangan konstruksi mesin, dan manufaktur.

KK-7 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan
bidang keahliannya.

Aspek Keterampilan Kerja Umum
KU-1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang
sesuai dengan bidang keahliannya

KU-2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU-3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.

KU-4 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi

KU-5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,
berdasarkan hasil analisis informasi dan data

KU-6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam
maupun di luar lembaganya

KU-7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi
terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya

KU-8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan
mampu mengelola pembelajaran secara mandiri

KU-9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin
kesahihan dan mencegah plagiasi
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2b. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Mata Kuliah yang
Disetarakan

Bo-
bot
sks

Kode CPL yang
didukung

Kode
CPMK Rumusan CPMK

Kuliah Kerja Nyata
Tematik Desa Membangun

20 CPL01:
Lulusan Teknik
Mesin dapat
menguasai cara
kerja dan
komponen-
komponen
permesinan,
mampu
mengkalkulasi
waktu standar
produksi dan
menyusun
StandardOperating
Procedure (SOP)
untuk proses
manufaktur,
produksi, dan
perawatan

CPMK01:
ST5, ST8,
ST9, ST10

Rumusan CPMK01: mampu bekerjasama
secara kelompok maupun kerja mandiri
berdasarkan etika akademik, bertanggung
jawab atas pekerjaan perencana teknik
manufaktur aditif dan teknik
pembentukan material jadi serta
pemelihaaraan prediktif total . dalam
semangat kewirausahaan.

CPMK02:
PP1,
PP2,
KK1,
KK3,
KU1,
KU2, KU5

Rumusan CPMK02: mampu memahami
persiapan perencanaan pengetahuan
terkini untuk menyelesaikan masalah
teknik manufaktur aditif dan teknik
pembentukan material jadi serta
pemelihaaraan prediktif total secara
logis, kritis, inovatif secara mandiri,
bermutu, dan terukur.

CPL02:
Lulusan Teknik
Mesin dapat
menguasai aplikasi
perangkat lunak
berbasis 2D dan
3D dalam bidang
desain, analisis
struktur dan fluida,
dan perhitungan
mekanikal,
menguasai
penyusunan bill of
material,
menguasai
penggunaan
berbagai jenis alat
ukur

CPMK03:
PP3, PP6,
KK2,
KK3,
KK4,
KU5, KU6

Rumusan CPMK03: mampu menguasai,
mengembangkan dan memelihara jaringan
kerja di luar lembaga dalam kegiatan riset,
merumuskan solusi alternatif masalah
rekayasa secara bertanggung jawab untuk
menyelesaikan teknik manufaktur aditif
dan teknik pembentukan material jadi
serta pemelihaaraan prediktif total

CPMK04:
PP2,
PP4.
PP6,
KK5,
KK6,
KU5,
KU7K04

Rumusan CPMK04: mampu menguasai
prinsip teknologi terbaru dan terkini untuk
merancang dengan pertimbangan standar
teknis, menggunakan perangkat bantu
dalam mengambil keputusan berdasarkan
supervisi dan evaluasi dalam pekerjaan
perencanaan teknik manufaktur aditif dan
teknik pembentukan material jadi serta
pemelihaaraan prediktif total .

Total bobot sks 20

3. Referensi
1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia,Cetakan pertama,
Februari 2019 Tentang “Panduan Teknis Pelaksanaan KKN Tematik Desa Membangun”

2. Herianto dan Ikhwan Taufik,2021,Slicing with Ultimaker Cura,PenerbitGraha Ilmu ,Yogyakarta
3. Anrinal, 2013, Metalurgi Fisik, Andi.
4. Nasution, A.H., 2006, Manajemen Industri, Andi.
5. Mitsubishi Motors corporation, Illustrated service & Part Guide
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6. Callister, D.W. 1996. Materials Science And Engineering. University of Utah. John Willey and Sons.
7. Banga,T,R,1983,Hydraulics,Fluid Mechnics and Hydraulics Machines,Khanna Publisher,Delphi
8. Surdia, T. dan Saito, S. Pengetahuan Bahan Teknik. Bandung. Pradnya Paramita
9. PPTK Bidang Otomotif &Elektronik, 2018, Memelihara Sistem Rem
10. Stephen L Herman, 2014 Electric Wiring Industrial , Cengage Learning, United State
11. Thomas, L.C., 1992, Heat Transfer, Pretince Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
12. IEEE Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants
13. Callister, D.W. 1996. Materials Science And Engineering. University of Utah. John Willey and Sons.
14. Juhana, Ohan, Suratman, M., 2000, Menggambar Teknik Mesin dengan Standar ISO, Pustaka Grafika.
15. Zevy D.Maran, 2003, Peralatan Bengkel Otomotif Konstruksi dan Penggunaan, Penerbit ANDI,Yogyakarta
16.Harsokoesoemo, H.D., 2004. Pengantar Perancangan Teknik (Perancangan Produk). Bandung. ITB press.
17.Mukhril, 2014, Penerapan Pada Industri Total Productive Maintenance dan Total Quality Management,

Mega Karya, Tangerang.
18.Reza Putra,dkk, 2019, Pengantar Pengolahan Bahan Logam, CV. Sefa Bumi Persada, Aceh
19.R.C. Hibbeler, 1994, Mechanics of Materials, New Jersey.
20. Cengel, Y. 2003, Heat Transfer: A Practical Approach 2nd Edition. New York: Mc Graw Hill.
21.Coating Technology Handbook, 2006 by Taylor & Francis Group, LL

4. Pengalaman Pembelajaran
Aktivitas Pembelajaran Durasi Bahan Kajian CPL
4. Rincian Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas 1 :
Pembekalan mahasiswa Tahap I

3 hari/
24jam

Bahan kajian 1 :
Pengenalan visi, misi dan kebijakan
dari Model KKN Tematik Desa
Membangun sebagai pendekatan
pemberdayaan masyarakat.
Mahasiswa bertugas sebagai agent
of change desa

Bahan Kajian 2:
Materi pembekalan meliputi:
(1) Model KKN Tematik Desa
Membangun
(2) Teknis Pelaksanaan KKN
Tematik Desa Membangun,
(3) Pengarusutamaan Program
Kerja KKN ke dalam Perencanaan
Desa,
(4) Penyusunan Rencana Jangka
Menengah Desa
(5) Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa)
(6) Teknik Pengkajian Keadaan
Desa
(7) Pemberdayaan Masyarakat,
(8) Kerja Sama Desa

Mahasiswa mampu
bekerjasama secara
kelompok maupun
kerja mandiri
berdasarkan etika
akademik dan
dalam semangat
kewirausahaan.
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(9) BUM Desa (Badan Usaha Milik
Desa)

Aktivitas 2 :
Koordinasi dalam rangka persiapan
lapangan Tahap I

2 hari/
16jam

Bahan kajian 3 :
Persiapan lapangan dilaksanakan
setelah penandatangan NKK (Nota
Kesepakatan dan Kesepahaman)
antara perguruan tinggi dan
pemerintah desa

Bahan kajian 4 :
-Mahasiswa koordinasi dengan
tokoh masyarakat, kepala desa, dan
tokoh yang akan membantu
mahasiswa
selama di desa penempatan.
-Persiapan lapangan termasuk
akomodasi mahasiswa yaitu :
transportasi, tempat menginap,
makanan, dan logistik lainnya.

-Mahasiswa
mampu memahami
persiapan
perencanaan
pengetahuan
terkini untuk
menyelesaikan
masalah
membangun desa.

-Mahasiswa
mampu
menganalisis
masalah yang ada
didesa dan
membuat
keputusan untuk
mencari solusi

Aktivitas 3 :
Pemberangkatan mahasiswa dan
perkenalan di desa Tahap I

2 hari/
16jam

Bahan kajian 5 :
Mahasiswa datang ke desa lokasi
KKN sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan
dan berkoordinasi dengan
pemerintah desa

Bahan kajian 6 :
Kegiatan awal bersama masyarakat
adalah pertemuan warga dalam
rangka perkenalan dan sosialisasi
mengenai maksud, tujuan KKN
Tematik Desa Membangun
dilaksanakan, peserta KKN yang
terlibat, dan hasil yang
diharapkan melalui KKN Tematik.
Kegiatan dilakukan oleh mahasiswa
KKN Tematik bersama kepala
desa yang dihadiri oleh berbagai
elemen masyarakat, aparatur
pemerintah
desa, dan BPD Desa.

Mahasiswa
bertanggung jawab
atas pekerjaan
perencanaan pada
desa membangun
desa

Aktivitas 4 :
Penyusunan program kerja KKN
Tematik terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan desa
Tahap I

7 hari/
56jam

Bahan Kajian 7 :
-Koordinasi dengan stakeholder
kunci bersama pemerintah desa
(kepala desa
atau aparatur desa).

Mahasiswa
mengajukan judul
luaran proposal
yang berdasar
analisis masalah
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-Pemerintah desa dapat memilih
dan menghubungkan
stakeholder yang tepat dengan
kebutuhan mahasiswa dalam
melaksanakan tugas KKN Tematik.

Bahan Kajian 8 :
Program Kerja KKNT dalam
Perencanaan Desa meliputi
kegiatan pencermatan perencanaan
desa, pengkajian keadaan
desa, penyusunan program kerja
KKNT, implementasi program
kerja KKN Tematik, dan pelaporan.
Perencanaan program kerja
merupakan usulan kegiatan untuk
dijadikan program yang paling
dibutuhkan oleh masyarakat

yang ada di desa
dan membuat
keputusan untuk
mencari solusi.

Aktivitas 5 : Monitoring Tahap I 2 hari/
16jam

Bahan Kajian 9 :
-Monitoring merupakan proses
pengawasan yang dilakukan oleh
perguruan tinggi bersama-sama
dengan Pemerintah Desa di tengah-
tengah pelaksanaan KKN Tematik.

-Monitoring dilaksanakan dua kali:
(a) Monitoring Pertama dilakukan
bersamaan dengan presentasi
perencanaan program kerja
KKNT,dan
(b)Monitoring Kedua dilakukan
sebelum kegiatan presentasi
laporan akhir KKNT.

Mahasiswa mampu
menguasai prinsip
teknologi terbaru
dan terkini untuk
merancang desa
membangun
dengan
pertimbangan
standar teknis,
menggunakan
perangkat bantu
pada desa dimana
dalam mengambil
keputusan dan
sistem dibuat sesuai
dengan kondisi
pemerintahan desa.

Aktivitas 6 :
Pelaksanaan program kerja KKN
Tematik termasuk penyusunan laporan
dan presentasi laporan KKN di
desa/kampung Tahap I

48 hari/
384jam

Bahan Kajian 10 :
-Menjalankan Proker KKNT sesuai
dengan jadwal yang telah diketahui
oleh kepala desa, aparatur desa, dan
masyarakat desa Balesari.
-Kegiatan KKN Tematik Desa
Membangun di desa Balesari ,

a. Pemberdayaan karang taruna
melalui pelatihan bidang
perbengkelan sepeda motor

b. Peningkatan inovasi
kerajinan anyaman bambu

c. Dukungan pengadaan dan
perancangan peralatan untuk

1. Mahasiswa
mampu menguasai,
mengembangkan
dan memelihara
jaringan kerja di
desa untuk
merumuskan solusi
alternatif masalah
rekayasa secara
bertanggung jawab
dalam
menyelesaikan desa
membangun.
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kerajinan bambu.
d. Dukungan Pemasaran hasil

produk kerajinan anyaman
bambu hasil inovasi .

Bahan Kajian 11 :
-Pelaporan KKN Tematik Desa
Membangun merupakan bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan
KKN Tematik Desa Membangun
kepada perguruan tinggi dan
pemerintah desa.
- Pelaporan KKN Tematik terdiri
atas dua bagian yaitu laporan
pelaksanaan KKN Tematik dan
hasil monitoring dan evaluasi.
-Laporan pelaksanaan KKN
Tematik disediakan oleh
mahasiswa yang bersumber dari
catatan lapangan (logbook),
sedangkan hasil monitoring dan
evaluasi disediakan oleh perguruan
tinggi.

2. Mahasiswa
mampu didesa
merumuskan solusi
alternatif masalah
desa membangun
secara bertanggung
jawab untuk
menyelesaikan desa
membangun desa.
Dan menguasai
permasalahan
diantara
pemerintah desa
dan masyarakat.

Aktivitas 7 : Evalusi Tahap I 2 hari/
16jam

Bahan Kajian 12 :
-Evaluasi dilakukan pada akhir
pelaksanaan KKN Tematik oleh
perguruan tinggi dan pemerintah
desa.
-Hasil evaluasi digunakan untuk
mengukur pencapaian kinerja dan
dampak yang ditimbulkan baik
terhadap pembelajaran mahasiswa
maupun pemberdayaan masyarakat,
yaitu perkembangan kepribadian
mahasiswa (personality
development), pemberdayaan
masyarakat (community
empowerment), dan perkembangan
kelembagaan (institutional
development) yang terkait.

1. Mahasiswa
mampu
mengevaluasi
dalam pekerjaan
desa membangun
desa.

2.Mahasiswa
mampu
menyusun
laporan akhir
sebagai luaran,
berdasar
(i).Panduan
Mahasiswa
KKNT Desa
Membangun
Fakultas Teknik
Untidar.
(ii).Panduan
Kurikulum KKNT
Jurusan Teknik
Mesin Untidar

Aktivitas 8 :
Terminasi (Penarikan Mahasiswa)
Tahap I

1 hari/
8jam

Bahan Kajian 13 :
Tahap terminasi ini merupakan
tahap akhir kegiatan KKN Tematik

-



Halaman 8 dari 13 Halaman

Desa
Membangun atau bagian akhir dari
implementasi pelaksanaan KKNT.
Pada tahap ini mahasiswa KKNT
ditarik kembali ke kampus.

Aktivitas 9 :
Pembekalan mahasiswa Tahap II

3 hari/
24jam

Bahan kajian 14 :
Pengenalan visi, misi dan kebijakan
dari Model KKN Tematik Desa
Membangun sebagai pendekatan
pemberdayaan masyarakat.
Mahasiswa bertugas sebagai agent
of change bagi desa

Bahan Kajian 15:
Materi pembekalan meliputi:
(1) Model KKN Tematik Desa
Membangun
(2) Teknis Pelaksanaan KKN
Tematik Desa Membangun
(3) Pengarusutamaan Program
Kerja KKN ke dalam Perencanaan
Desa
(4) Penyusunan Rencana
Jangka Menengah Desa
(5) Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa)
(6) Teknik Pengkajian Keadaan
Desa (7) Pemberdayaan
Masyarakat
(8)Kerja Sama Desa
(9) BUM Desa (Badan Usaha Milik
Desa)

Mahasiswa mampu
bekerjasama secara
kelompok maupun
kerja mandiri
berdasarkan etika
akademik dan
dalam semangat
kewirausahaan.

Aktivitas 10 :
Koordinasi dalam rangka persiapan
lapangan Tahap II

2 hari/
16jam

Bahan kajian 16 :
Persiapan lapangan dilaksanakan
setelah penandatangan NKK (Nota
Kesepaatan dan Kesepahaman )
antara perguruan tinggi dan
pemerintah desa

Bahan kajian 17 :
-Mahasiswa koordinasi dengan
tokoh masyarakat, kepala desa, dan
tokoh yang akan membantu
mahasiswa
selama di desa penempatan.
-Persiapan lapangan termasuk
akomodasi mahasiswa yaitu :
transportasi, tempat menginap,

Mahasiswa
mampu memahami
persiapan
perencanaan
pengetahuan
terkini untuk
menyelesaikan
masalah
membangun desa.



Halaman 9 dari 13 Halaman

makanan,dan logistik lainnya.

Aktivitas 11 :
Pemberangkatan mahasiswa dan
perkenalan di desa Tahap II

2 hari/
16jam

Bahan kajian 18 :
Mahasiswa datang ke desa lokasi
KKN Tematik sesuai dengan
jadwal yang ditetapkan dan
berkoordinasi dengan pemerintah
desa

Bahan kajian 19 :
-Kegiatan awal bersama
masyarakat adalah pertemuan
warga dalam
rangka perkenalan dan sosialisasi
mengenai maksud, tujuan KKN
Tematik Desa Membangun
dilaksanakan, peserta KKN
Tematik yang terlibat, dan hasil
yang
diharapkan melalui KKN Tematik.
Kegiatan dilakukan oleh mahasiswa
KKN Tematik bersama kepala
desa. dihadiri oleh berbagai elemen
masyarakat, aparatur pemerintah
desa, dan BPD Desa.

Mahasiswa
bertanggung jawab
atas pekerjaan
perencanaan pada
desa membangun
desa

Aktivitas 12 :
Penyusunan program kerja KKN
Tematik terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan desa
Tahap II

7 hari/
56jam

Bahan Kajian 20 :
-Koordinasi dengan stakeholder
kunci bersama pemerintah desa
(kepada desa
atau aparatur desa).
-Pemerintah desa dapat memilih
dan menghubungkan stakeholder
yang tepat dengan kebutuhan
mahasiswa dalam melaksanakan
tugas KKNT.

Bahan Kajian 21 :
-Program Kerja KKN Tematik
dalam Perencanaan Desa meliputi
kegiatan pencermatan perencanaan
desa, pengkajian keadaan desa,
penyusunan program kerja KKNT,
implementasi program kerja
KKNT, dan pelaporan.
-Perencanaan program kerja
merupakan usulan kegiatan untuk
dijadikan program yang paling
dibutuhkan oleh masyarakat

Mahasiswa
mengajukan judul
luaran proposal
yang berdasar
analisis masalah
yang ada di desa
dan membuat
keputusan untuk
mencari solusi



Halaman 10 dari 13 Halaman

Aktivitas 13 : Monitoring Tahap II 2 hari/
16jam

Bahan Kajian 22 :
-Monitoring merupakan proses
pengawasan yang dilakukan oleh
perguruan tinggi bersama-sama
dengan Pemerintah Desa di tengah-
tengah pelaksanaan KKN Tematik.

-Monitoring dilaksanakan dua kali:
(a) Monitoring Pertama dilakukan
bersamaan dengan presentasi
perencanaan program kerja
KKNT,dan
(b)Monitoring Kedua dilakukan
sebelum kegiatan presentasi
laporan akhir KKNT.

Mahasiswa mampu
menguasai prinsip
teknologi terbaru
dan terkini untuk
merancang desa
membangun
dengan
pertimbangan
standar teknis,
menggunakan
perangkat bantu
pada desa dimana
dalam mengambil
keputusan dan
sistem dibuat sesuai
dengan kondisi
pemerintahan desa.

Aktivitas 14 :
Pelaksanaan program kerja KKNT
termasuk penyusunan laporan dan
presentasi laporan KKN Tematik di
desa/kampung Tahap II

48 hari/
384jam

Bahan Kajian 23:
Menjalankan Proker KKNT sesuai
dengan jadwal yang telah diketahui
oleh kepala desa, aparatur desa, dan
masyarakat desa Balesari.
Kegiatan KKN Tematik Desa
Mrmbangun di desa Balesari :
a. Pemberdayaan karang taruna

melalui pelatihan bidang
perbengkelan sepeda motor

b. Peningkatan inovasi
kerajinan anyaman bambu

c. Dukungan pengadaan dan
pembuatan peralatan untuk
kerajinan.

d. Dukungan pemasaran hasil
produk anyaman bambu hasil
inovasi melalui media digital

Bahan Kajian 24 :
-Pelaporan KKN Tematik Desa
Membangun merupakan bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan
KKN Tematik Desa Membangun
kepada perguruan tinggi dan
pemerintah desa.
-Pelaporan KKN Tematik terdiri
atas dua bagian yaitu laporan
pelaksanaan KKN Tematik dan
hasil monitoring dan evaluasi.
-Laporan pelaksanaan KKN
Tematik disediakan oleh
mahasiswa yang bersumber dari

1.Mahasiswa
mampu menguasai,
mengembangkan
dan memelihara
jaringan kerja di
desa untuk
merumuskan solusi
alternatif masalah
rekayasa secara
bertanggung jawab
dalam
menyelesaikan desa
membangun.

2. Mahasiswa
mampu didesa
merumuskan solusi
alternatif masalah
desa membangun
secara bertanggung
jawab untuk
menyelesaikan desa
membangun desa.
Dan menguasai
permasalahan
diantara
pemerintah desa
dan masyarakat.



Halaman 11 dari 13 Halaman

catatan lapangan (logbook),
sedangkan hasil monitoring dan
evaluasi disediakan oleh
perguruan tinggi.

Aktivitas 15 : Evalusi Tahap II 2 hari/
16jam

Bahan Kajian 25 :
evaluasi dilakukan pada akhir
pelaksanaan KKN Tematik oleh
perguruan tinggi dan pemerintah
desa. Hasil evaluasi digunakan
untuk mengukur pencapaian kinerja
dan dampak yang ditimbulkan baik
terhadap pembelajaran mahasiswa
maupun pemberdayaan masyarakat,
yaitu perkembangan kepribadian
mahasiswa (personality
development), pemberdayaan
masyarakat (community
empowerment), dan perkembangan
kelembagaan (institutional
development) yang terkait.

1. Mahasiswa
mampu
mengevaluasi
dalam pekerjaan
desa membangun
desa.

2.Mahasiswa
mampu
menyusun
laporan akhir
sebagai luaran,
berdasar
(i) Panduan
Mahasiswa
KKNT Desa
Membangun
Fakultas Teknik
Untidar.
(ii)Panduan
Kurikulum KKNT
Jurusan Teknik
Mesin Untidar

Aktivitas 16 :
Terminasi (Penarikan Mahasiswa)
Tahap II

1 hari/
8jam

Bahan Kajian 26 :
Tahap terminasi ini merupakan
tahap akhir dari kegiatan KKN
Tematik Desa
Membangun atau bagian akhir dari
implementasi pelaksanaan KKNT.
Pada tahap ini mahasiswa KKNT
ditarik kembali ke kampus.

-

5. Monitoring
Rancangan Monitoring Proses Pembelajaran Pihak yang Memonitor
Pra Pelakasanaan:
Kegiatan monitoring meliputi hal-hal yang berhubungan dengan rencana:
pengelolaan, pelaksanaan tahapan kegiatan termasuk penyusunan laporan dan
penilaian.

-Dosen Pembimbing
Internal KKN Tematik

Pelakasanaan:
Monitoring dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi bersama-sama dengan Pemerintah

--Dosen Pembimbing
Internal KKN Tematik



Halaman 12 dari 13 Halaman

Desa. Monitoring Pertama dilakukan bersamaan dengan presentasi perencanaan
program kerja KKNT Desa Membangun

- Pemerintah Desa
Pembimbing Eksternal

Pasca Pelakasanaan:
Monitoring dilaksanakan oleh perguruan tinggi bersama-sama dengan Pemerintah
desa. Monitoring Kedua dilakukan sebelum kegiatan presentasi laporan akhir KKN
Tematik Desa Membangun

-Dosen Pembimbing
Internal KKN Tematik
- Pemerintah Desa
Pembimbing Eksternal

6. Asesmen dan Penilaian

Asesmen Hasil Pembelajaran Kode CPL/CPMK
yang diukur

Penilai

Prestasi Kinerja KKNT berdasarkan logbook (60%)
Sistematika penyajian laporan KKNT mengacu pada
standar baku penyusunan laporan KKNT pada masing-
masing Perguruan Tinggi dengan mengintegrasikan
kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam indikator kinerja,
penjelasan status kegiatan (terlaksana atau tidak), faktor
pendukung dan penghambat, serta rekomendasi.

CPMK01:
ST5, ST8, ST9,
ST10
CPMK02:
PP1, PP2, KK1,
KK3, KU1, KU2,
KU5
CPMK03:
PP3, PP6, KK2,
KK3, KK4, KU5,
KU6
CPMK04:
PP2, PP4. PP6,
KK5, KK6, KU5,
KU7

-Dosen Pembimbing
-Pemerintah Desa

Prestasi Kinerja Penulisan Laporan KKNT dan
Presentasi (40%)
Pelaporan disertakan bukti pendukung seperti foto dan/atau
video, dokumen perencanaan pembangunan desa, daftar
hadir, dan lain sebagainya.

CPMK01:
ST5, ST8, ST9, ST10
CPMK02:
PP1, PP2, KK1,KK3,
KU1, KU2,KU5
CPMK03:
PP3, PP6,KK2, KK3,
KK4,KU5, KU6
CPMK04:
PP2, PP4. PP6,
KK5,KK6, KU5,
KU7

-Dosen Pembimbing
-Pemerintah Desa



Halaman 13 dari 13 Halaman

7. Evaluasi

Evaluasi Kegiatan KKN Tematik Desa Membangun dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan Pemerintah desa.
Teknik evaluasi dilakukan dengan dua instrumen yaitu:
(1) pengisian form, dan
(2) panduan pertanyaan FGD/Wawancara.

Instrumen evaluasi dapat dilihat pada Form Isian Evaluasi Kegiatan dan Panduan Wawancara Evaluasi
Kegiatan. Evaluasi dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan dengan Presentasi Laporan Akhir KKN
Tematik Desa Membangun.

Mahasiswa dinyatakan lulus jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
 Kriteria 1 Inisiatif
 Kriteria 2 Disiplin
 Kriteria 3 Ketekunan
 Kriteria 4 Berpikir Kritis, kreatif
 Kriteria 5 Mampu Beradaptasi
 Kriteria 6 Kemampuan Berkomunikasi
 Kriteria 7 Penampilan
 Kriteria 8 Kemampuan Teknikal
 Kriteria 9 Kemampuan bekerjasama dalam tim
 Kriteria 10 Kontribusi Hasil Pekerjaan

Kriteria penilaian akhir:
1. Seminar hasil KKNT

a. Materi/objek KKNT
b. Penyajian
c. Penguasaan materi
d. Sikap

2. Laporan akhir KKNT
Penilaian kemampuan akhir mahasiswa yang akan dimasukkan ke nilai mata kuliah,evaluasinya dilakukan
sesuai kebutuhan

Tanggal : Tanggal : 25 November 2021
Disahkan Oleh Kepala Desa Balesari Disiapkan Oleh Dosen Koordinator

Kepala Desa Balesari : Siswanto Dosen Koordinator : Dr, Dra. Endang Mawarsih, M.Sc

Catatan:
Asesmen hasil pembelajaran dapat dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari beberapa metode
asesmen berikut: Ujian lisan/wawancara, penugasan proyek, observasi atas kinerja/perilaku, dan portofolio



PANDUAN LOGBOOKMAGANG

Logbook ini diharapkan dapat mendokumentasikan dan mengevaluasi kesesuaian aktivitas

mahasiswa selama magang dengan Capaian Pembelajaran Lulusan. Logbook ini dimaksud untuk

dapat membantu peserta magang agar dapat merencanakan, merancang, dan mengevaluasi diri

selama proses magang. Untuk mencapai tujuan tersebut maka logbook ini harus diisi secara

bertahap sesuai dengan proses bisnis mitra yang akan dijalani dalam bentuk aktivitas selama

peserta mengikuti program magang.



LOGBOOKMAGANG

Nama :……………………………..
Program Studi : S1 Teknik Mesin
Fakultas : Teknik
Instansi/Institusi
tempat magang

: Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang

Judul Kegiatan : Kuliah Kerja Nyata Tematik Desa Membangun Desa Balesari
Lama Kegiatan : 6 bulan
Total jam magang : ………… jam
Jumlah konversi sks : 20 SKS
Dosen Pembimbing
Lapangan

: Dr. Dra. Endang Mawarsih, M.Sc

MINGGU KE -1

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.…/…/..
.

Pembekalan mahasiswa
Tahap I

Pengenalan visi, misi
kebijakan dari Model KKN
Tematik Desa Membangun
Desa sebagai
pendekatanpemberdayaan
masyarakat.

Mahasiswa bertugas sebagai
agent of change bagi desa

2.…/…/..
. .

Pembekalan mahasiswa
Tahap I

Materi pembekalan pertama :
(1) Model KKN Tematik Desa
Membangun
(2) Teknis Pelaksanaan KKN
Tematik Desa Membangun,
(3) Pengarusutamaan Program
Kerja KKNT ke dalam
Perencanaan Desa,
(4) Penyusunan Rencana
Jangka Menengah Desa
(RJMD)

3. …/…/.
.. .

Pembekalan mahasiswa
Tahap I

Materi pembekalan kedua:
(5). Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Desa
(6).Teknik Pengkajian
Keadaan Desa
(7).Pemberdayaan Masyarakat,



(8).Kerja Sama Desa Badan
Usaha Milik (BUM)Desa

4. …/…/
...

Koordinasi dalam rangka
persiapan lapangan Tahap I

Persiapan lapangan yang
dilaksanakan setelah
penandatangan NKK (Nota
Kesepakatan Kerjasama)
antara Perguruan Tinggi dan
Pemerintah Desa

5. …/…/.
..

Koordinasi dalam rangka
persiapan lapangan Tahap I

Mahasiswa koordinasi dengan
tokoh masyarakat, Kepala
Desa, dan tokoh yang akan
membantu mahasiswa
berkegiatan
selama berada di desa
penempatan.

Persiapan lapangan termasuk
akomodasi mahasiswa yaitu :
transportasi,tempat menginap,
makanan, dan logistik lainnya.

Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebut banyak,bias disertakan
sebagai lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang
disepakati (email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 1

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -2

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/..

Pemberangkatan mahasiswa dan
perkenalan di desa Tahap I

Mahasiswa datang ke
desa lokasi KKN Tematik
sesuai dengan jadwal
yang ditetapkan dan
berkoordinasi dengan
Pemerintah Desa



2.
…/…/..
.

Pemberangkatan mahasiswa dan
perkenalan di desa Tahap I

Kegiatan awal bersama
masyarakat adalah
pertemuan dengan warga
dalam rangka perkenalan
dan sosialisasi mengenai
maksud dan tujuan
dilaksanakan KKN
Tematik Desa
Membangun, peserta
KKNT yang terlibat, dan
hasil yang diharapkan
melalui KKNT.

Kegiatan dilakukan oleh
mahasiswa KKNT
bersama Kepala Desa
yang dihadiri oleh
berbagai elemen
masyarakat, aparatur
pemerintah desa, dan
Badan Pembangunan
Daerah (BPD).

3.
…/…/.

..

Penyusunan program kerja
KKNT terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan desa
Tahap I

Koordinasi dengan
stakeholder kunci,
bersama Kepala desa atau
aparatur desa.

4.
…/…/..
.

Penyusunan program kerja
KKNT terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan desa
Tahap I

Pemerintah desa memilih
dan menghubungkan
kepada stakeholder yang
sesuai dengan kebutuhan
mahasiswa dalam
melaksanakan tugas KKN
Tematik

5.
…/…/.

..

Penyusunan program kerja
KKNT terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan desa
Tahap I

Pemerintah desa memilih
dan menghubungkan
kepada stakeholder yang
sesuai kebutuhan
mahasiswa melaksanakan
tugas KKN Tematik



Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 2

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE - 3

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/...

Penyusunan program kerja
KKNT terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan
desa Tahap I

Penyusunan Program Kerja
KKNTematik dalam
Perencanaan desa meliputi
kegiatan pencermatan terhadap
perencanaan desa dan
pengkajian keadaan desa.

2.
…/…/...

Penyusunan program kerja
KKNT terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan
desa Tahap I

Penyusunan Program Kerja
KKN Tematik dalam
Perencanaan desa meliputi
kegiatan pencermatan terhadap
perencanaan desa dan
pengkajian keadaan desa.

3.
…/…/..

.

Penyusunan program kerja
KKNT terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan
desa Tahap I

Perencanaan program kerja
yang merupakan usulan
kegiatan untuk dijadikan
program yang dibutuhkan oleh
masyarakat

Penyusunan Program Kerja
KKNT dalam Perencanaan
Desa meliputi kegiatan
penyusunan program kerja
KKNT, implementasi program
kerja, dan pelaporan.

4.
…/…/...

Penyusunan program kerja
KKNT terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan
desa Tahap I

Perencanaan program kerja
merupakan usulan kegiatan
untuk dijadikan program yang
paling dibutuhkan oleh
masyarakat



Penyusunan Program Kerja
KKNT dalam Perencanaan
Desa meliputi kegiatan
penyusunan program kerja
KKN Tematik, implementasi
program, dan pelaporan.

5.
…/…/..

.

Monitoring Tahap I Monitoring merupakan proses
pengawasan yang dilakukan
oleh Perguruan Tinggi
bersama-sama dengan
Pemerintah Desa di tengah-
tengah pelaksanaan KKNT.

MonitoringPertama dilakukan
bersamaan dengan presentasi
perencanaan program kerja
KKNT,

Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catata minggu ke 3

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE - 4

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/...

Monitoring Tahap I Monitoring Kedua dilakukan
sebelum kegiatan presentasi
laporan akhir KKNT.

2.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung
Tahap I

Pemberdayaan Karang Taruna
melalui pelatihan bidang
perbengkelan sepeda motor

Penyediaan berbagai peralatan
khusus yang digunakan untuk
proses pelatihan perbengkelan
sepeda motor Karang Taruna.



Penjelasan tentang berbagai
peralatan antara lain alat
penyetel, alat pembongkaran
dan pemasangan serta kunci
khusus yang digunakan untuk
proses operasional pelatihan
perbengkelan sepeda motor
sampai final inspection

3.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung
Tahap I

Penjelasan alat ukur mekanik
untuk proses operasional
perbengkelan sepeda motor
antara lain mistar baja, traigt
edge,kunci momen, jangka
sorong, mikrometer luar dan
dalam

4.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung
Tahap I

Penjelasan tentang berbagai
alat ukur elektrik antara lain
ampermeter,voltmeter,ohmmet
er,multimeter,tune-up,tester
timing light yang digunakan
untuk proses operasional
perbengkelan sepeda motor

5.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung
Tahap I

Penjelasan tentang berbagai
alat tangan dan alat umum
antara lain bermacam-macam
kunci (pas,ring), bermacam-
macam obeng dan tang,palu,
kikir,kompresor digunakan
perbengkelan sepeda motor

Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catata minggu ke 4

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu



MINGGU KE - 5

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap
I

Penjelasan tentang mesin dan
alat pada perbengkelan hal :
Preventive maintenance,
Corrective maintenance,
Predictive maintenance

2.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdi desa/kampungTahap I

Praktek perbengkelan sepeda
motor untuk karang taruna

3.
…/…/..

.

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdi desa/kampungTahap I

Praktek perbengkelan sepeda
motor untuk karang taruna

4.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT didesa/kampungTahap I

Praktek perbengkelan sepeda
motor untuk karang taruna

5.
…/…/..

.

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT didesa/kampungTahap I

Praktek perbengkelan sepeda
motor untuk karang taruna

Bukti pencapaian
Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 5
Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -6

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/..
.

Pelaksanaan program kerja KKNT
termasuk penyusunan laporan dan
presentasi laporan KKNT di
desa/kampung Tahap I

Praktek perbengkelan
sepeda motor untuk karang
taruna



2.
…/…/..
.

Pelaksanaan program kerja KKNT
termasuk penyusunan laporan dan
presentasi laporan KKNT di
desa/kampung Tahap I

Praktek perbengkelan
sepeda motor untuk karang
taruna

3.
…/…/.

..

Pelaksanaan program kerja KKNT
termasuk penyusunan laporan dan
presentasi laporan KKNT di
desa/kampung Tahap I

Praktek perbengkelan
sepeda motor untuk karang
taruna

4.
…/…/..
.

Pelaksanaan program kerja KKN
termasuk penyusunan laporan dan
presentasi laporan KKN di
desa/kampung Tahap I

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi
kerajinan anyaman bambu
dilanjutkan pelatihan sesuai
requirement customer

5.
…/…/.

..

Pelaksanaan program kerja KKN
termasuk penyusunan laporan dan
presentasi laporan KKN di
desa/kampung Tahap I

Membuat activity plan
untuk peningkatan inovasi
kerajinan anyaman bambu
dilanjutkan pelatihan sesuai
requirement customer

Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 6

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -7

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/..
.

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap I

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi
kerajinan anyaman bambu
dilanjutkan pelatihan sesuai
requirement customer

2.
…/…/..
.

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi
kerajinan anyaman bambu



KKNT didesa/kampung Tahap I dilanjutkan pelatihan sesuai
requirement customer

3.
…/…/.

..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT didesa/kampung Tahap I

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi
kerajinan anyaman bambu
dilanjutkan pelatihan sesuai
requirement customer

4.
…/…/..
.

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap I

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi
kerajinan anyaman bambu
dilanjutkan pelatihan sesuai
requirement customer

5.
…/…/.

..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap I

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi
kerajinan anyaman bambu
dilanjutkan pelatihan sesuai
requirement customer

Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 7

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -8

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap I

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi kerajinan
anyaman bambu dilanjutkan
pelatihan sesuai requirement
customer

2.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap I

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi kerajinan
anyaman bambu dilanjutkan
pelatihan sesuai requirement
customer



3.
…/…/..

.

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap I

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi kerajinan
anyaman bambu dilanjutkan
pelatihan sesuai requirement
customer

4.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung
Tahap I

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi kerajinan
anyaman bambu dilanjutkan
pelatihan sesuai requirement
customer

5.
…/…/..

.

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap I

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi kerajinan
anyaman bambu dilanjutkan
pelatihan sesuai requirement
customer

Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 8
Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -9

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap I

Membuat activity plan untuk
Perekayasaan Mesin Irat
Penipis Bambu untuk inovasi
kerajinan anyaman bambu.

2.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap I

Membuat activity plan untuk
Perekayasaan Mesin Irat
Penipis Bambu untuk inovasi
kerajinan anyaman bambu.

3.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap I

Membuat activity plan untuk
Perekayasaan Mesin Irat
Penipis Bambu untuk inovasi
kerajinan anyaman bambu.



4.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap I

Membuat activity plan untuk
Perekayasaan Mesin Irat
Penipis Bambu untuk inovasi
kerajinan anyaman bambu.

5.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap I

Membuat activity plan untuk
Perekayasaan Mesin Irat
Penipis Bambu untuk inovasi
kerajinan anyaman bambu.

Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 9

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -10

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/.
..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap I

Pelatihan penggunaan Mesin Irat
Penipis Bambu untuk pembuatan
inovasi kerajinan anyaman
bambu.

2.
…/…/.
..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap I

Pelatihan penggunaan Mesin Irat
Penipis Bambu untuk pembuatan
inovasi kerajinan anyaman
bambu.

3.
…/…/

...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap I

Pelatihan penggunaan Mesin Irat
Penipis Bambu untuk pembuatan
inovasi kerajinan anyaman
bambu.

4.
…/…/.
..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap I

Pelatihan penggunaan Mesin Irat
Penipis Bambu untuk pembuatan
inovasi kerajinan anyaman
bambu.

5. Pelaksanaan program kerja Pelatihan penggunaan Mesin Irat
Penipis Bambu untuk pembuatan



…/…/
...

KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap I

inovasi kerajinan anyaman
bambu.

Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 10
Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -11

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/.
..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap I

Pelatihan penggunaan Mesin
Irat Penipis Bambu untuk
pembuatan inovasi kerajinan
anyaman bambu.

2.
…/…/.
..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap I

Pelatihan penggunaan Mesin
Irat Penipis Bambu untuk
pembuatan inovasi kerajinan
anyaman bambu.

3.
…/…/

...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap I

Pelatihan penggunaan Mesin
Irat Penipis Bambu untuk
pembuatan inovasi kerajinan
anyaman bambu.

4.
…/…/.
..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap I

Pelatihan penggunaan Mesin
Irat Penipis Bambu untuk
pembuatan inovasi kerajinan
anyaman bambu.

5.
…/…/

...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap I

Pelatihan penggunaan Mesin
Irat Penipis Bambu untuk
pembuatan inovasi kerajinan
anyaman bambu.

Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)



Catatan minggu ke 11

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -12

Hari,
tangga

l

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…
/...

Pelaksanaan program kerja
KKNTtermasukpenyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap I

Penyusunan riset improvement
dan Pemahaman Informasi
Teknologi (IT) tentang hardware
maupun software sebagai
pendukung pemasaran hasil
produk kerajinan anyaman
bambu hasil inovasi melalui
media digital.

2.
…/…
/...

Pelaksanaan program kerja
KKNTtermasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampung Tahap I

Penyusunan riset improvement
dan Pemahaman Informasi
Teknologi (IT) tentang hardware
maupun software sebagai
pendukung pemasaran hasil
produk kerajinan anyaman
bambu hasil inovasi melalui
media digital.

3.
…/…

/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampung Tahap I

Penyusunan riset improvement
dan Pemahaman Informasi
Teknologi (IT) tentang hardware
maupun software sebagai
pendukung pemasaran hasil
produk kerajinan anyaman
bambu hasil inovasi melalui
media digital.

4.
…/…
/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampung Tahap I

Penyusunan riset improvement
dan Pemahaman Informasi
Teknologi (IT) tentang hardware
maupun software sebagai
pendukung pemasaran hasil
produk kerajinan anyaman
bambu hasil inovasi melalui
media digital.



5.
…/…

/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampung Tahap I

Penyusunan riset improvement
danPemahaman Informasi
Teknologi (IT) tentang hardware
maupun software sebagai
pendukung pemasaran hasil
produk kerajinan anyaman
bambu hasil inovasi melalui
media digital.

Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 12

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -13

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/.
..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap I

Penyusunan laporan KKNT Desa
Membangun hasil dari analisis,
pembahasan, dan kesimpulan
dari activity improvement dan
implementasi riset improvement

2.
…/…/.
..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap I

Penyusunan laporan KKNT Desa
Membangun hasil dari analisis,
pembahasan, dan kesimpulan
dari activity improvement dan
implementasi riset improvement

3.
…/…/

...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap I

Penyusunan laporan KKNT Desa
Membangun hasil dari analisis,
pembahasan, dan kesimpulan
dari activity improvement dan
implementasi riset improvement

Konsultasi dengan pembimbing
internal serta perbaikan laporan



berdasarkan saran pembimbing
internal

4.
…/…/.
..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap I

Presentasi Laporan dan
implementasi riset improvement
KKNT Desa Membangun di desa
lokasi KKN Tematik.

Perbaikan laporan berdasarkan
saran pembimbing internal dari
Perguruan tinggi dan
pembimbing eksternal Pemerintah
Desa lokasi KKN Tematik.

5.
…/…/

...

Evalusi Tahap I Evaluasi Activity Improvement
dilakukan pada akhir pelaksanaan
KKNT oleh Perguruan Tinggi
dan Pemerintah Desa.

Evaluasi di dasarkan pada :
-perkembangan kepribadian
mahasiswa (personality
development),
-pemberdayaan masyarakat
(community empowerment),
- perkembangan kelembagaan
(institutionaldevelopment)terkait.

Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 13

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu



MINGGU KE -14

Hari,
tangga

l

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/
...

Evalusi Tahap I Evaluasi Activity Improvement
dilakukan pada akhir pelaksanaan
KKNT oleh Perguruan Tinggi dan
Pemerintah Desa.
Hasil evaluasi digunakan untuk
mengukur pencapaian dan
ketuntasan kinerja dan dampak
yang ditimbulkan baik terhadap
pembelajaran mahasiswa maupun
pemberdayaan masyarakat. Dan
kemudian disetujui pembimbing
Pemerintah Desa (Eksternal) dan
pembimbing Perguruan Tinggi
Untidar (Internal )

2.
…/…/
...

Terminasi(Penarikan
Mahasiswa) Tahap I

Mahasiswa kembali ke kampus
dan mengakhiri kegiatan KKN
Tematik desa Membangun Desa.

3.
…/…

/...

Pembekalan mahasiswa
Tahap II

Pengenalan visi, misi kebijakan
dari Model KKN Tematik Desa
Membangun Desa sebagai
pendekatanpemberdayaan
masyarakat.

Mahasiswa bertugas sebagai agent
of change bagi desa

4.
…/…/
...

Pembekalan mahasiswa
Tahap II

Materi pembekalan pertama:
(1)Model KKN Tematik Desa
Membangun
(2)Teknis Pelaksanaan KKN
Tematik Desa Membangun,
(3)Pengarusutamaan Program
Kerja KKNT ke dalam
Perencanaan Desa,
(4) Penyusunan Rencana Jangka
Menengah Desa (RJMD)

5.
…/…

/...

Pembekalan mahasiswa
Tahap II

Materi pembekalan kedua:
(5) Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Desa



(6)Teknik Pengkajian Keadaan
Desa
(7)Pemberdayaan Masyarakat,
(8)Kerja Sama Desa Badan Usaha
Milik (BUM) Desa

Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 14

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -15

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/.
..

Koordinasi dalam rangka
persiapan lapanganTahap II

Persiapan lapangan yang
dilaksanakan setelah penanda
tanganan NKK (Nota
Kesepakatan Kerjasama)
antaraPerguruan Tinggi dan
Pemerintah Desa

2.
…/…/.
..

Koordinasi dalam rangka
persiapan lapangan Tahap II

Mahasiswa koordinasi dengan
tokoh masyarakat, Kepala Desa,
dan tokoh yang akan membantu
mahasiswa berkegiatan selama
berada di desa penempatan.

Persiapan lapangan termasuk
akomodasi mahasiswa yaitu :
transportasi, tempat menginap,
makanan, dan logistik lainnya.

3.
…/…/

...

Pemberangkatan mahasiswa
dan perkenalan didesa Tahap II

Mahasiswa ke desa lokasi KKN
Tematik sesuai dengan jadwal
yang ditetapkan dan
berkoordinasi dengan
Pemerintah Desa



4.
…/…/.
..

Pemberangkatan mahasiswa
dan perkenalan di desa Tahap II

Kegiatan awal bersama
masyarakat adalah pertemuan
dengan warga dalam rangka
perkenalan dan sosialisasi
mengenai maksud dan tujuan
dilaksanakan KKN Tematik
Desa Membangun, peserta
KKNT yang terlibat, dan hasil
yang diharapkan melalui
KKNT.

Kegiatan dilakukan oleh
mahasiswa KKNT bersama
Kepala Desa yang dihadiri oleh
berbagai elemen masyarakat,
aparatur pemerintah desa, dan
Badan Pembangunan Daerah
(BPD).

5.
…/…/

...

Penyusunan program kerja
KKNT terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan
desa Tahap II

Koordinasi dengan stakeholder
kunci, bersama Pemerintah Desa
(kepala desa atau aparatur desa).

Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 15
Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -16

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/.
..

Penyusunan program kerja
KKNT terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan
desa Tahap II

Pemerintah desa memilih dan
menghubungkan kepada
stakeholder yang tepat dengan
kebutuhan mahasiswa dalam
melaksanakan tugas KKN
Tematik Desa Membangun.

2.
…/…/.

Penyusunan program kerja
KKNT terintegrasi dengan

Pemerintah desa memilih dan
menghubungkan kepada



.. perencanaan pembangunan
desa Tahap II

stakeholder yang tepat dengan
kebutuhan mahasiswa dalam
melaksanakan tugas KKN
Tematik Desa Membangun.

3.
…/…/

...

Penyusunan program kerja
KKNT terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan
desa Tahap II

Penyusunan Program Kerja KKN
Tematik dalam Perencanaan desa
meliputi kegiatan pencermatan
terhadap perencanaan desa dan
pengkajian keadaan Desa.

4.
…/…/.
..

Penyusunan program kerja
KKNT terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan
desa Tahap II

Penyusunan Program Kerja KKN
Tematik dalam Perencanaan desa
meliputi kegiatan pencermatan
terhadap perencanaan desa dan
pengkajian keadaan Desa.

5.
…/…/

...

Penyusunan program kerja
KKNT terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan
desa Tahap II

Perencanaan program kerja yang
merupakan usulan kegiatan untuk
dijadikan program yang
dibutuhkan oleh masyarakat

Penyusunan Program Kerja KKN
Tematik dalam Perencanaan Desa
meliputi kegiatan penyusunan
program kerja KKN Tematik,
implementasi program kerja
KKNT, dan pelaporan.

Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 16
Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -17

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/
...

Penyusunan program kerja
KKNT terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan
desa Tahap II

Perencanaan program kerja yang
merupakan usulan kegiatan untuk
dijadikan program yang dibutuhkan
oleh masyarakat



Penyusunan Program Kerja KKNT
dalam Perencanaan Desa
meliputi kegiatan penyusunan
program kerja KKN Tematik,
implementasi program kerja KKNT,
dan pelaporan.

2.
…/…/
...

Monitoring Tahap II Monitoring merupakan proses
pengawasan yang dilakukan oleh
Perguruan Tinggi bersama-sama
dengan Pemerintah Desa di tengah
pelaksanaan KKNT.

Monitoring Pertama dilakukan
bersamaan dengan presentasi
perencanaan program kerja KKN
Tematik,

3.
…/./...

Monitoring Tahap II Monitoring Kedua dilakukan
sebelum kegiatan presentasi laporan
akhir KKNT.

4.
…/…/
...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk
penyusunan laporan dan
presentasi laporan KKNT
di desa/kampung Tahap II

Pemberdayaan Karang Taruna
melalui pelatihan bidang
perbengkelan sepeda motor

Penyediaan berbagai peralatan
khusus yang digunakan untuk proses
pelatihan perbengkelan sepeda motor
bagi Karang Taruna.

Penjelasan tentang berbagai peralatan
antara lain alat penyetel, alat
pembongkaran dan pemasangan serta
kunci khusus yang digunakan untuk
proses operasional pelatihan
perbengkelan sepeda motor sampai
final inspection

5.
…/…

/...

Pelaksanaan program kerja
KKN Tematik termasuk
penyusunan laporan dan
presentasi laporan KKNT
di desa/kampung Tahap II

Penjelasan alat ukur mekanik untuk
proses operasional perbengkelan
sepeda motorantara lain mistar baja,
traigt edge, kunci momen, jangka
sorong, mikrometer luar dan dalam



Bukti pencapaian
Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 17
Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -18

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/..
.

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap II

Penjelasan tentang berbagai
alat ukur elektrik antara lain
ampermeter,voltmeter,ohmme
ter,multimeter,tune-up,
testertiming light digunakan
untuk proses operasional
perbengkelan sepeda motor

2.
…/…/..
.

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap II

Penjelasan tentang berbagai
alat tangan dan alat umum
antara lain bermacam-macam
kunci (pas,ring), bermacam-
macam obeng dan tang,palu,
kikir, kompresor yang
digunakan untuk proses
operasional perbengkelan
sepeda motor

3.
…/…/.

..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap II

Penjelasan tentang mesin dan
alat pada perbengkelan hal :
Preventive maintenance,
Corrective maintenance,
Predictive maintenance

4.
…/…/..
.

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap II

Praktek perbengkelan sepeda
motor untuk karang taruna.

5.
…/…/.

..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap II

Praktek perbengkelan sepeda
motor untuk karang taruna



Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 18

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -19

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/
...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap II

Praktek perbengkelan sepeda
motor untuk karang taruna

2.
…/…/
...

Pelaksanaan program kerja
KKN Tematik termasuk
penyusunan laporan dan
presentasi laporan KKNT di
desa/kampung Tahap II

Praktek perbengkelan sepeda
motor untuk karang taruna

3.
…/…

/...

Pelaksanaan program kerja
KKN Tematik termasuk
penyusunan laporan dan
presentasi laporan KKN di
desa/kampung Tahap II

Praktek perbengkelan sepeda
motor untuk karang taruna

4.
…/…/
...

Pelaksanaan program kerja
KKN Tematik termasuk
penyusunan laporan dan
presentasi laporan KKNTdi
desa/kampung Tahap II

Praktek perbengkelan sepeda
motor untuk karang taruna

5.
…/…

/...

Pelaksanaan program kerja
KKN Tematik termasuk
penyusunan laporan dan
presentasi laporan KKNT di
desa/kampung Tahap II

Praktek perbengkelan sepeda
motor untuk karang taruna



Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 19

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -20

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/.
..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampung Tahap II

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi kerajinan
anyaman bambu dilanjutkan
pelatihan sesuai requirement
customer

2.
…/…/.
..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT didesa/kampungTahap II

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi kerajinan
anyaman bambu dilanjutkan
pelatihan sesuai requirement
customer

3.
…/…/

...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap
II

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi kerajinan
anyaman bambu dilanjutkan
pelatihan sesuai requirement
customer

4.
…/…/.
..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap
II

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi kerajinan
anyaman bambu dilanjutkan
pelatihan sesuai requirement
customer

5.
…/…/

...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap
II

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi kerajinan
anyaman bambu dilanjutkan
pelatihan sesuai requirement
customer



Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 20

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -21

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/.
..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampung Tahap II

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi kerajinan
anyaman bambu dilanjutkan
pelatihan sesuai requirement
customer

2.
…/…/.
..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampung Tahap II

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi kerajinan
anyaman bambu dilanjutkan
pelatihan sesuai requirement
customer

3.
…/…/

...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampung Tahap II

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi kerajinan
anyaman bambu dilanjutkan
pelatihan sesuai requirement
customer

4.
…/…/.
..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap II

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi kerajinan
anyaman bambu dilanjutkan
pelatihan sesuai requirement
customer

5.
…/…/

...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap II

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi kerajinan
anyaman bambu dilanjutkan
pelatihan sesuai requirement
customer



Bukti pencapaian
Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 21
Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -22

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/
...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap II

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi kerajinan
anyaman bambu dilanjutkan
pelatihan sesuai requirement
customer

2.
…/…/
...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap II

Membuat activity plan untuk
peningkatan inovasi kerajinan
anyaman bambu dilanjutkan
pelatihan sesuai requirement
customer

3.
…/…

/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap II

Membuat activity plan untuk
Perekayasaan Mesin Irat
Penipis Bambu untuk inovasi
kerajinan anyaman bambu.

4.
…/…/
...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap II

Membuat activity plan untuk
Perekayasaan Mesin Irat
Penipis Bambu untuk inovasi
kerajinan anyaman bambu.

5.
…/…

/...

Pelaksanaan program kerja KKN
termasuk penyusunan laporan
dan presentasi laporan KKN di
desa/kampung Tahap II

Membuat activity plan untuk
Perekayasaan Mesin Irat
Penipis Bambu untuk inovasi
kerajinan anyaman bambu.

Bukti pencapaian
Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 22
Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu



MINGGU KE -23

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/.
..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdi desa/kampung Tahap II

Membuat activity plan untuk
Perekayasaan Mesin Irat
Penipis Bambu untuk inovasi
kerajinan anyaman bambu.

2.
…/…/.
..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdi desa/kampung Tahap II

Membuat activity plan untuk
Perekayasaan Mesin Irat
Penipis Bambu untuk inovasi
kerajinan anyaman bambu.

3.
…/…/

...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap II

Pelatihan penggunaan Mesin
Irat Penipis Bambu untuk
pembuatan inovasi kerajinan
anyaman bambu.

4.
…/…/.
..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap II

Pelatihan penggunaan Mesin
Irat Penipis Bambu untuk
pembuatan inovasi kerajinan
anyaman bambu.

5.
…/…/

...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap II

Pelatihan penggunaan Mesin
Irat Penipis Bambu untuk
pembuatan inovasi kerajinan
anyaman bambu.

Bukti pencapaian
Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 23
Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -24

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/..
.

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap II

Pelatihan penggunaan
Mesin Irat Penipis Bambu
untuk pembuatan inovasi
kerajinan anyaman bambu.



2.
…/…/..
.

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap II

Pelatihan penggunaan
Mesin Irat Penipis Bambu
untuk pembuatan inovasi
kerajinan anyaman bambu.

3.
…/…/.

..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap II

Pelatihan penggunaan Mesin
Irat Penipis Bambu untuk
pembuatan inovasi
kerajinan anyaman bambu.

4.
…/…/..
.

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap II

Pelatihan penggunaan Mesin
Irat Penipis Bambu untuk
pembuatan inovasi
kerajinan anyaman bambu.

5.
…/…/.

..

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap II

Pelatihan penggunaan Mesin
Irat Penipis Bambu untuk
pembuatan inovasi
kerajinan anyaman bambu.

Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 24

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -25

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja KKNT
termasuk penyusunan laporan dan
presentasi laporan KKNT di
desa/kampung Tahap II

Pelatihan penggunaan Mesin
Irat Penipis Bambu untuk
pembuatan inovasi kerajinan
anyaman bambu.

2.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja KKNT
termasuk penyusunan laporan dan
presentasi laporan KKNT di
desa/kampung Tahap II

Pelatihan penggunaan Mesin
Irat Penipis Bambu untuk
pembuatan inovasi kerajinan
anyaman bambu.



3.
…/…/..

.

Pelaksanaan program kerja KKNT
termasuk penyusunan laporan dan
presentasi laporan KKNT Tematik
di desa/kampung Tahap II

Penyusunan riset
improvement dan
Pemahaman Informasi
Teknologi (IT) tentang
hardware maupun software
sebagai pendukung
pemasaran hasil produk
kerajinan anyaman bambu
hasil inovasi melalui media
digital.

4.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja KKNT
termasuk penyusunan laporan dan
presentasi laporan KKNT di
desa/kampung Tahap II

Penyusunan riset
improvement dan
Pemahaman Informasi
Teknologi (IT) tentang
hardware maupun software
sebagai pendukung
pemasaran hasil produk
kerajinan anyaman bambu
hasil inovasi melalui media
digital.

5.
…/…/..

.

Pelaksanaan program kerja KKNT
termasuk penyusunan laporan dan
presentasi laporan KKNT di
desa/kampung Tahap II

Penyusunan riset
improvement dan
Pemahaman Informasi
Teknologi (IT) tentang
hardware maupun software
sebagai pendukung
pemasaran hasil produk
kerajinan anyaman bambu
hasil inovasi melalui media
digital.

Bukti pencapaian
Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 25

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu



MINGGU KE -26

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap II

Penyusunan riset
improvement dan
Pemahaman Informasi
Teknologi (IT) tentang
hardware maupun software
sebagai pendukung
pemasaran hasil produk
kerajinan anyaman bambu
hasil inovasi melalui media
digital.

2.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap II

Penyusunan riset
improvement dan
Pemahaman Informasi
Teknologi (IT) tentang
hardware maupun software
sebagai pendukung
pemasaran hasil produk
kerajinan anyaman bambu
hasil inovasi melalui media
digital.

3.
…/…/..

.

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap II

Penyusunan laporan KKNT
Desa Membangun hasil dari
analisis, pembahasan, dan
kesimpulan dari activity
improvement dan
implementasi riset
improvement

4.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap II

Penyusunan laporan KKNT
Desa Membangun hasil dari
analisis, pembahasan, dan
kesimpulan dari activity
improvement dan
implementasi riset
improvement

5.
…/…/..

.

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNT di desa/kampung Tahap II

Penyusunan laporan KKNT
Desa Membangun hasil dari
analisis, pembahasan, dan
kesimpulan dari activity
improvement dan



implementasi riset
improvement

Konsultasi dengan
pembimbing internal serta
Perbaikan laporan
berdasarkan saran
pembimbing internal

Bukti pencapaian
Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 26
Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

MINGGU KE -27

Hari,
tanggal

Aktivitas Sub aktivitas Hasil Paraf
pembimbing

1.
…/…/...

Pelaksanaan program kerja
KKNT termasuk penyusunan
laporan dan presentasi laporan
KKNTdidesa/kampungTahap II

Presentasi Laporan dan
implementasi riset
improvement KKNT Desa
Membangun di desa KKNT.

Perbaikan laporan
berdasarkan saran
pembimbing internal dari
Perguruan Tinggi dan
pembimbing eksternal
Pemerintah Desa lokasi
KKNT Tematik.

2.
…/…/...

Evalusi Tahap II Evaluasi Activity Improvement
dilakukan pada akhir
pelaksanaan KKNT oleh
Perguruan Tinggi dan
Pemerintah Desa.

Evaluasi di dasarkan pada :
-perkembangan kepribadian
mahasiswa (personality
development),
-pemberdayaan masyarakat
(community empowerment),



- perkembangan kelembagaan
(institutional development)
yang terkait.

3.
…/…/..

.

Evalusi Tahap II Evaluasi Activity Improvement
dilakukan pada akhir
pelaksanaan KKNT oleh
Perguruan Tinggi dan
Pemerintah Desa.
Hasil evaluasi digunakan
untuk mengukur pencapaian
dan ketuntasan kinerja dan
dampak yang ditimbulkan baik
terhadap pembelajaran
mahasiswa maupun
pemberdayaan masyarakat.
Dan kemudian disetujui oleh
Pembimbing Pemerintah Desa
(Eksternal) dan Pembimbing
Perguruan Tinggi Untidar
(Internal )

4.
…/…/...

Terminasi (Penarikan
Mahasiswa) Tahap II

Mahasiswa kembali ke kampus
dan mengakhiri kegiatan KKN
Tematik desa Membangun
Desa.

Bukti pencapaian

Berupa foto/catatan/bukti pendukung lainnya. Apabila dokumen tersebutbanyak,bias disertakan sebagai
lampiran atau disampaikan secara online kepada dosen pendamping melalui media yang disepakati
(email, WA,link atau lainnya)

Catatan minggu ke 27

Berisi komentar/masukan/catatan hal-hal khusus yang terjadi dalam waktu tertentu

Balesari, 25 November 2021
Disetujui oleh

Pembimbing Lapangan/Kades Balesari

Siswanto

Disusun oleh,

Dr.Dra.Endang Mawarsih,M.Sc




