Rapat Dosen Program Studi Teknik Mesin Dengan Agenda
"Perkenalan Fungsionaris PSTM periode 2019-2022"

Jum'at, 6 Desember 2019 Program Studi Teknik Mesin mengadakan Rapat dosen di ruang prodi
teknik mesin. Agenda rapat ini adalah "Perkenalan Fungsionaris PSTM periode 2019-2022".
Rapat ini dibuka oleh bapak Muhammad Idris ST, MT selaku sekretaris program studi teknik
mesin yang baru dan diketuai oleh bapak Zulfikar, ST, MT selaku kepala program studi teknik
mesin yang baru periode 2019-2022. Rapat dihadiri oleh dosen-dosen program studi teknik
mesin di antaranya adalah:


Bapak Indra Hermawan, ST, MT selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan



Bapak Ir. Amru Siregar, MT



Bapak Ir. Amirsyam Nasution, ST



Bapak Ir. Amrinsyah, MT



Bapak Ir. Darianto, MSc



Bapak Bobby Umroh, ST, MT



Bapak Ir. Husin Ibrahim, MT



Bapak Dr. Faisal Amri Tanjung,S.ST,MT,PhD



Bapak, Muhammad Yusuf Rahmansyah Siahaan, ST, MT

Rapat dimulai pada pukul 10.00 s/d 12.00. Adapun pembahasan pada rapat hari ini yaitu
perkenalan fungsionaris baru program studi teknik mesin, dan pembahasan program kerja jangka
pendek dan jangka panjang yang sudah direncanakan oleh bapak Zulfikar, ST, MT selaku ka
program studi teknik mesin yang baru. Adapun program kerja jangka pendek yang disusun oleh
bapak Zulfikar, ST, MT adalah untuk tugas akhir kedepan prodi mesin akan membuat buku
panduan tugas akhir yang nantinya akan di distribusikan ke mahasiswa-mahasiswa teknik mesin .
Melanjutkan kerja borang standar 7 yang masih tetap dikoordinator oleh Bapak Bobby Umroh,
ST, MT. Fokus untuk menyusun RPS.RPP dan silabus untuk semester 6 nantinya. Kemudian
untuk program jangka panjang prodi teknik mesin ingin lebih meningkatkan pengabdian
masyakat, dan kedepannya prodi teknik mesin akan mengadakan workshop international, dan
prodi teknik mesin mempunyai target untuk percepatan mahasiswa teknik mesin dengan
penyelesaian studi mahasiswa stambuk 2013-2016.

Selain membahas program kerja yang sudah disusun oleh bapak Zulfikar,ST, MT dalam rapat ini
juga ada acara serah terima jabatan lama dan jabatan baru fungsionaris teknik mesin, yaitu kata
sambutan yang dibawakan oleh bapak Ir. Darianto, MSc selaku Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan III yang sebelumnya menjabat di Fakultas Teknik, memberikan arahan dan
dukungan kepada bapak Indra Hermawan, ST, MT Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan III
baru. Kemudian, kata sambutan dari Bapak Bobby Umroh, ST, MT selaku kepala program studi
teknik mesin yang sudah lama menjabat sebelumnya, beliau menyampaikan dukungan dan

semangat kepada bapak Zulfikar, ST,MT selaku kepala program studi teknik mesin yang baru

Kedepannya semoga program kerja jangka pendek dan jangka panjang yang sudah dijabarkan
oleh bapak Zulfikar, ST, MT terlaksana dengan baik dan teknik mesin tetap solid, maju dan
berkomitmen untuk menghasilkan lulusan terbaik .

