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Ringkasan: 

 

Disiplin teknik industri seperti terlihat dari namanya termasuk dalam disiplin engineering, yang dicirikan 

dengan kemampuan merancang. Perkembangan yang terjadi di dunia industri menjadi bagian tidak 

terpisahkan dari perkembangan keilmuan teknik industri dan juga pendidikannya di masa lalu maupun ke 

depan.  Walaupun obyek rancangan teknik industri tidak selalu berarti industri manufaktur, namun 

bagaimana industri manufaktur ini berkembang ke depan dapat dijadikan acuan dalam perkembangan 

keilmuan dan pendidikan masa depan di Indonesia. Ada lima kecenderungan di dunia industri yang perlu 

diperhatikan dalam perkembangan masa depan keilmuan dan pendidikan teknik industri, Kelima 

kecenderungan tersebut adalah perhatian pada value yang diminta pasar atau pelanggan, kemampuan 

untuk melakukan rekonfigurasi sistem untuk menghadapi perubahan pasar, pencapaian efisiensi dan 

produktivitas melalui jaringan produksi dan supply chain, pemanfaatan teknologi informasi dan 

pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta pertimbangan penghematan sumber 

daya dan dampak terhadap lingkugan hidup secara eksplisit. Keilmuan dan pendidikan teknik industri di 

Indonesia ke depan harus memperhatikan hal-hal tersebut. 

 

 

1. Pengantar 
 

Tulisan ini mencoba memperkirakan pendidikan dan keilmuan teknik industri masa depan di 

Indonesia. Perkiraan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan-kecenderungan 

yang terjadi pada saat ini, serta perkiraan perkembangan ke depan yang terjadi pada industri 

yang menjadi obyek paling nyata dari disiplin teknik industri.Kecenderungan yang digambarkan 

dilakukan dalam perspektif global terlebih dahulu dan kemudian dicoba diproyeksikan untuk 

kondisi Indonesia.  

 

Perkiraan-perkiraan tersebut diarahkan untuk memperoleh gambaran tentang pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dibelajarkan kepada mahasiswa sehingga dapat menghadapi 

perubahan-perubahan yang dimaksudkan tersebut. Proses pembelajaran yang sebaiknya 

dilakukan dalam program pendidikan juga dijelaskan walau tidak secara mendalam.Dengan 



demikian diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai bagaimana pendidikan dan keilmuan 

teknik industri masa depan di Indonesia. 

 

Disiplin teknik industri boleh dikatakan muncul dan menjadi penting keberadaannya bersamaan 

dengan revolusi industri. Revolusi industri memunculkan institusi baru yang tidak pernah dikenal 

sebelumnya, yaitu pabrik. Pada saat itulah, disiplin teknik industri tumbuh berkembang untuk 

menjawab kebutuhan merancang dan memasang pabrik. Seiring dengan perkembangan praktek 

merancang dan memasang pabrik, berkembang terus keilmuan teknik industri sehingga menjadi 

sebuah disiplin yang dibelajarkan secara formal di perguruan tinggi pertama kalinya pada tahun 

1906 di Pensylvannia State University, Amerika (Emerson & Naehring, 1988).Walaupun pada 

perkembangannya, obyek yang dirancang oleh disiplin teknik industri tidak hanya pabrik yang 

terkait dengan produksi barang, melainkan meluas juga pada hampir semua sektor, termasuk 

industri jasa, nama teknik idustri sebagai sebuah disiplin engineering tidak pernah diubah.  

 

 

2. Perkembangan Disiplin Teknik Industri 
 

Disiplin teknik industri, seperti dilihat dari namanya adalah termasuk dalam rumpun disiplin 

engineering yang mempunyai kesamaan dengan disiplin engineering yang lain yaitu berkaitan 

dengan perancangan (design), apa yang disebut sebagai sistem, komponen, dan proses untuk 

memenuhi kehidupan masyarakat. Kesamaan disiplin teknik industri dengan disiplin engineering 

yang lain, oleh ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), ditandai dengan 

adanya hasil pendidikan (student outcomes) yang bersifat generik untuk semua disiplin 

engineering yang meliputi 11 (sebelas) keluaran, yaitu: 

 

(a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering 

(b) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data 

(c) an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within 

realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health 

and safety, manufacturability, and sustainability  

(d) an ability to function on multidisciplinary teams  

(e) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems  

(f) an understanding of professional and ethical responsibility 

(g) an ability to communicate effectively 

(h) the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a 

global, economic, environmental, and societal context  

(i) a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning 

(j) a knowledge of contemporary issues  

(k) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for 

engineering practice.   

 

Badan akreditasi pendidikan engineering di Amerika menggunakan istilah student outcomes 

untuk menunjukkan apa yang dihasilkan dari suatu program pembelajaran, yang mencakup 

kurikulum serta keseluruhan proses pembelajaran yang dilakukan oleh suatu program studi. Jika 

dicermati maka kesebelas hasil pendidikan yang bersifat generik untuk semua program 

engineering tersebut dalam pengertian sistem pendidikan di Indonesia disebut sebagai 



kompetensi lulusan. Di dalamnya sudah termasuk hard competencies seperti pada outcomes a, b, 

c dan e, k; serta soft competencies atau soft skills seperti pada outcomes d dan f sampai j. 

 

Dengan mencermati kompetensi lulusan program pendidikan engineering di tingkat sarjana 

seperti demikian maka sebetulnya mudah mengenali apa disiplin teknik industri. Kunci 

kemampuan dalam disiplin  ini adalah kemampuan dalam melakukan perancangan yang harus 

dilengkapi dengan kemampuan berpikir analitik. Program pendidikan teknik industri sudah 

seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan ini. 

 

Untuk program pendidikan teknik industri sendiri, ditambahkan outcomes yang spesifik untuk 

teknik industri yaitu: 

 

(a) to design, develop, implement, and improve integrated systems that include people, 

materials, information, equipment and energy 

(b) to accomplish the integration of systems using appropriate analytical, computational, 

and experimental practices 

 

Hasil pembelajaran yang lebih spesifik untuk teknik industri ini pada dasarnya adalah untuk 

menegaskan bahwa obyek yang dirancang disiplin ini disebut sebagai sistem terintegrasi 

(integrated system) yang terdiri dari manusia, material, informasi peralatan dan energi. 

Kemudian lebih dijelaskan lagi bahwa integrasi sistem dilakukan menggunakan alat analitikal, 

komputasional dan eksperimental menjadi kemampuan pokok yang menjadi ciri disiplin teknik 

industri. Dengan kata lain, yang dirancang atau direkayasa dalam disiplin teknik industri pada 

dasarnya adalah pengintegrasian komponen dari sistem (manusia ditambah dengan material, 

informasi, peralatan dan energi) sedemikian sehingga dapat menghasilkan performansi yang 

diinginkan. Performansi yang dimaksudkan adalah efisiensi dan produktivitas dari sistem yang 

dirancang tersebut. Lebih jauh lagi dapat dilihat bahwa obyek rancangan disiplin teknik industri 

bukan berupa produk atau barang yang kongkrit, tetapi berupa sistem dengan proses-prosesnya 

yang tidak terlihat nyata. 

 

Keunikan dari disiplin teknik industri, dibandingkan dengan disiplin engineering yang lain 

adalah adanya unsur manusia di dalam sistem yang dirancang, dimana manusia tersebut bukan 

sekedar pengguna (user) tetapi juga yang berperan penting dalam mengoperasikan sistem itu 

sendiri, sehingga sistem dapat mencapai performansi yang diinginkan. Manusia menjadi bagian 

utama yang hidup pada sistem terintegrasi tersebut. Dengan sifat ini maka dapat dikatakan 

disiplin teknik industri adalah disiplin engineering yang paling berorientasi manusia di antara 

disiplin engineering yang lain. 

 

Jika diingat kembali pada era Scientific Management, pada saat awal perkembangan disiplin 

teknik industri, persoalan praktek yang dihadapi adalah bagaimana membuat rencana kerja 

produksi yang baik. Dikembangkan cara-cara menemukan metode kerja baku yang bisa dijadikan 

acuan untuk membuat rencana. Sistem terintegrasi yang dimaksudkan berupa orang dan alat 

kerja, sebagaimana yang dilakukan oleh Taylor dalam menentukan ukuran shovel yang dapat 

memberikan hasil pemindahan biji besi maksimal pada kegiatan peleburan baja. Perfomansi 

efisiensi ditujukan pada efisiensi orang bekerja dan jika dilakukan pada setiap operasi yang ada 

pada suatu pabrik maka hasil efisiensi keseluruhan itu akan memberikan efisiensi pada pabrik. 



Manusia pada saat itu boleh dikatakan dilihat sebagai bagian yang sama dengan komponen 

sistem yang lain yaitu material dan peralatan. 

 

Pada perkembangan selanjutnya, mulai disadari bahwa di dalam pabrik, manusia-manusia atau 

operator ini berinteraksi satu dengan yang lain. Mereka membentuk kelompok dan percobaan 

Hawthorne akhirnya menguatkan fakta bahwa persoalan perbaikan efisiensi dan produktivitas 

tidak hanya sekedar metode kerja tetapi juga terkait dengan dengan sifat dan perilaku manusia 

sebagai mahluk sosial. Pada saat ini kesadaran bahwa manusia tidak sama dengan komponen 

sistem terintegrasi yang lain semakin kuat. Manusia harus ditempatkan pada posisi yang berbeda 

dengan komponen yang lain. Dengan demikian, sistem terintegrasi yang dimaksud tidak hanya 

manusia dengan alat kerja, tetapi manusia dalam kelompok yang terorganisir dengan komponen-

komponen lainnya, yaitu material dan peralatan.  

 

Usaha untuk mencari efisiensi dan produktivitas yang lebih baik masih terus berlanjut dengan 

perkembangan praktek baru. Industri berada dalam situasi yang semakin kompetitif dan sumber 

daya tidak tersedia berlimpah lagi. Efisiensi dan produktivitas tinggi mulai disadari harus 

dilakukan tidak hanya dengan mempertimbangkan manusia sebagai mahluk sosial saja tetapi 

juga pemanfaatan sumber daya yang lain juga harus dipertimbangkan secara bersamaan. Metode-

metode untuk melakukan optimisasi menggunakan teknik-teknik matematika dan statistika 

seperti operations research dan simulasi mulai dikenalkan. Sistem terintegrasi menjadi semakin 

rumit dengan tetap memandang manusia sebagai unsur utama dalam sistem tersebut. 

 

Sebagai akhir dari periode perkembangan ini adalah penggunaan pendekatan sistem dalam 

melakukan baik perancangan maupun perbaikan sistem terintegrasi dan komponen sistem 

terintegrasi menjadi seperti apa yang dikenal pada definisi teknik industri saat ini. Pada saat ini 

juga mulai muncul ukuran performansi baru yaitu kualitas yang menunjukkan terjadinya 

pergeseran bahwa pasar atau konsumen menjadi inisiator proses, bukan lagi produsen. 

 

Perkembangan selanjutnya, sesuai dengan semakin ketatnya persaingan serta sumber daya yang 

juga semakin langka membuat efisiensi, produktivitas serta kualitas yang tinggi tidak bisa lagi 

ditingkatkan hanya dengan meninjau pabrik dan perusahaan itu sendiri. Kelancaran pasokan dari 

pemasok serta efisiensi dalam pendistribusian hasil sampai ke pasar adalah ruang yang harus 

ditelusuri untuk meningkatkan performansi perusahaan. Sistem terintegrasi menjadi lebih luas 

menjadi apa yang disebut sebagai supply chain.  

 

Di luar perkembangan yang terjadi secara bertahap pada lingkup sistem terintegrasi yang 

berkembang dari shop floor menuju supply chain, disiplin teknik industri ternyata dapat juga 

diterapkan pada sistem-sistem terintegrasi lain seperti rumah sakit, bank, serta industri jasa yang 

lain, bahkan pada organisasi non-profit.  

 

 

3. Perkembangan Pendidikan dan Keilmuan Teknik Industri di Indonesia 
 

Pendidikan teknik industri di Indonesia, dan juga boleh dikatakan juga keilmuannya, dimulai 

dengan pengenalan kuliah-kuliah yang terkait dengan disiplin teknik industri di jurusan teknik 

mesin ITB tahun 50an. Permasalahan yang timbul akibat nasionalisasi perusahaan-perusahaan 



Belanda tahun itu menunjukkan perlunya keilmuan teknik untuk mendisain bukan mesin-

mesinnya tetapi pabriknya. Pengenalan kuliah-kuliah seperti manajemen produksi, tata hitung 

ongkos, dan sebagainya terus berkembang di samping praktek-praktek keilmuannya. 

 

Program studi teknik industri yang berdiri secara formal di Indonesia pertama kali adalah 

Jurusan Teknik Industri di Universitas Sumatera Utara (USU). Berbeda dengan program studi 

teknik industri di ITB, program di USU ini berasal dari Jurusan Teknik Kimia. Oleh sebab itu, 

warna teknik kimia terlihat kuat pada jurusan ini dan secara alamiah menjadi pola yang diikuti 

oleh kebanyakan program studi teknik industri di sekitar USU. Dalam perkembangan 

selanjutnya, jurusan teknik industri dengan warna teknik kimia semakin menghilang. 

 

Di ITB sendiri, program studi teknik industri berasal dari Jurusan Teknik Mesin. Perkembangan 

pendidikan di ITB barangkali dapat dilihat sebagai representasi perkembangan pendidikan dan 

keilmuan teknik industri di Indonesia karena hampir semua program studi teknik industri di 

Indonesia mengacu pada kurikulum yang diberikan di ITB. Secara ringkas perkembangan 

tersebut dijelaskan pada tabel 1. 

 

 

Tabel 1. Perkembangan Kurikulum Teknik Industri ITB 

(sumber: Departemen Teknik Industri ITB, 2003) 

 

Periode Arah kurikulum 

1963-1968 Masih berupa pembidangan dalam teknik mesin yang disebut 

teknik produksi  

1968-1973 Pendidikan teknik industri yang diberikan dalam kurikulum 

utuh yang tersendiri atau tidak menjadi bagian teknik mesin 

1973-1979 Perluasan aplikasi disiplin teknik industri di luar industri 

manufaktur serta pengenalan kuliah pendekatan sistem 

1979-1982 Pengenalan kelompok matakuliah manajemen sebagai 

tambahan pada disiplin teknik industri dan sekaligus sebagai 

bidang kajian dan terapan di lingkungan teknik industri. Pada 

saat ini nama teknik dan manajemen industri muncul. 

1982-1987 Pemakaian sistem kongkrit manufaktur (SKM) sebagai obyek 

pembelajaran dalam kurikulum pendidikan 

1987-1993 Perkembangan industri manufaktur yang semakin rumit 

dalam mencapai efisiensi dan performansinya sehingga  

memunculkan pengelompokkan matakuliah yang merupakan 

aspek terkait dengan performansi tersebut. Tujuh kelompok 

mata kuliah pilihan yang terdiri dari : Sistem Produksi, 

Ergonomi, Perencanaan dan Optimasi Sistem, Manajemen 

Industri, Tekno-Ekonomi, Strategi Pengembangan Industri 

dan Transportasi & Distribusi. 

1993-1998 Dilakukan konsolidasi dalam pengelompokkan untuk lebih 

mempertajam pemberian kemampuan kepada mahasiswa 

yaitu kelompok teknik industri dan kelompok manajemen 

industri sebagai jalur pilihan di tingkat akhir. 



1998-2003 Pengaruh ABET mulai masuk ke dalam pendidikan sehingga 

tujuan pembentukan kompetensi perancangan dan perbaikan 

sistem terintegrasi menjadi fokus utama kurikulum. Terjadi 

perampingan  yang menghasilkan hanya satu pola pendidikan 

yaitu teknik industri. 

2003-2008 Pemantapan pemakaian konsep kurikulum berbasis 

kompetensi dengan ABET sebagai acuan dan penegasan 

kurikulum pendidikan sarjana yang bersifat umum dan 

spesialisasi dilakukan pada jenjang magister dan doktor. 

Kandungan teknologi informasi sebagai media integrasi 

sistem diperbanyak. Kurikulum bersifat terintegrasi dari 

program sarjana, magister dan doktor. Terdapat 7 (tujuh) 

konsentrasi pilihan pada jenjang magister dan doktor yaitu: 

rekayasa sistem kerja dan ergonomi, rekayasa manufaktur, 

rekayasa enterprise, rekayasa sistem rantai pasok, rekayasa 

dan manajemen kualitas, manajemen kerekayasaan,  dan 

strategi dan kebijakan teknologi. 

2008-2013 Kurikulum mencapai kemapanan dengan tetap melakukan 

integrasi antara jenjang sarjana, magister dan doktor serta 

pengenalan program fast track dimana mahasiswa bisa lulus 

langsung S1 dan S2 dalam waktu lebih singkat. Konsentrasi 

pilihan disederhanakan menjadi 5 (lima) yaitu: rekayasa 

sistem manufaktur, rekayasa sistem kerja dan ergonomi, 

manajemen industri, sistem informasi enterprise, dan sistem 

industri & rantai suplai. 

 

 

Jalur-jalur pilihan pada jenjang S2 dan S3 tersebut dapat dilihat sebagai area keilmuan teknik 

industri yang lebih spesifik. Jika dilihat terkait dengan rekayasa manusia dan ergonomi, sistem 

manufaktur, manajemen industri, sistem informasi enterprise, rantai pasok dan sistem industri. 

 

Pada tahun 1995, dengan menyadari banyaknya program studi teknik industri berkembang di 

Indonesia, serta keinginan memperoleh tingkat kualitas yang sama di antara program-program 

tersebut, dibentuk organisasi penyelenggara pendidikan tinggi teknik industri di ITB. Organisasi 

ini disebut sebagai BKSTI (Badan Kerja Sama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik 

Industri) yang bersifat paguyuban untuk ikut menjaga bersama mutu pendidikan tinggi teknik 

industri.  

 

Salah satu hasil dari organisasi ini adalah kesepakatan kurikulum inti program sarjana teknik 

industri pada tahun 2005, yang sampai saat ini masih dijadikan acuan. Dalam kurikulum inti 

tersebut disepakati kompetensi lulusan program sarjana teknik industri yang diadopsi dari 

program outcomes ABET. Berdasarkan pada kompetensi tersebut disepakati sebesar 90 SKS 

matakuliah yang dipandang sama untuk setiap program studi teknik industri di Indonesia. 

Kesepakatan tersebut juga mencakup garis besar isi dari 90 SKS matakuliah tersebut. Kemudian, 

diharapkan setiap program studi mengembangkan warna khas pendidikannya masing-masing 

pada sisa 54 SKS sehingga tergenapi jumlah SKS minimal program sarjana sebesar 144 SKS. 



 

Berdasarkan kesepakatan kurikulum inti ini sudah banyak program studi teknik industri di 

Indonesia yang menjadikannya acuan dan mencoba membangun warna kekhasan masing-

masing. Sejauh ini telah dijumpai beberapa warna khas seperti sistem manufaktur, rantai suplai 

atau logistik, dan sistem informasi. Sesuai dengan catatan di BKSTI, pada saat ini terdapat 160 

program studi teknik industri di seluruh Indonesia. 

 

Di samping itu pendidikan teknik industri pada jenjang magister dan doktor juga terus 

berkembang. Setelah ITB membangun program magister dan doktor, pada saat ini beberapa 

perguruan tinggi negeri dan swasta juga membuka program magister. Secara umum, dapat 

dikatakan pendidikan tinggi teknik industri berkembang dengan baik. 

 

Di ITB sendiri, pada tahun 2010 telah dibuka sebuah program studi baru yang masih serumpun 

dengan program studi teknik industri yang diberi nama manajemen rakayasa industri. Program 

studi ini mengacu pada program-program studi yang diakui oleh ABET yang disebut sebagai 

engineering management. Di dalam panduan ABET,  IIE (Institute of Industrial Engineering 

America), menjadi lead society atau masyarakat profesi utama yang mensponsori dan 

bertanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan ini di samping asosiasi profesi yang lain 

seperti ASME (American Society of Mechanical Engineers), AIChE (American Institute of 

Chemical Engineers), ASCE (American Society for Civil Engineers), IEEE (Institute of 

Electrical and Elctronic Engineers), dan SPE (Society of Petroleum Engineers).  

 

Program studi baru ini perlu mendapatkan perhatian oleh BKTI-PII, sebab profesi engineering 

management merupakan profesi yang terkait dengan profesi teknik industri. Di ITB, 

diartikulasikan sebagai profesi yang lebih mengarah pada kegiatan-kegiatan yang bersifat proyek 

pada sistem terintegrasi, sementara teknik industri lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan 

operasi pada sistem terintegrasi. Dengan demikian kedua program studi ini di ITB, bersifat 

melengkapi. Dalam kerangka siklus hidup teknologi, bagian dari manajemen rekayasa industri 

adalah lebih pada kegiatan asesmen teknologi, pengembangan proses sampai dengan 

terbentuknya enterprise. Adapun bagian dari teknik industri adalah lebih pada kegiatan operasi 

enterprise tersebut serta proses perbaikan berkelanjutannya sampai dicapai masa dimana 

enterprise tidak bisa lagi dikembangkan dan memerlukan pembaharuan. Pada gambar 1 

dijelaskan pemosisian antara manajemen rekayasa industri dan teknik industri tersebut. 

 



 
 

Gambar 1. Pemosisian Teknik Industri dengan Manajemen Rekayasa Industri 

(sumber: Program Studi Teknik Industri, 2009) 

4. Isu-Isu Penting dalam Program Pendidikan dan Keilmuan Teknik Industri  
 

Untuk menemukan isu-isu penting dalam program pendidikan teknik industri, diperlukan 

penegasan kembali pentingnya menjelaskan sistem manufaktur sebagai obyek pembelajaran 

disiplin teknik industri. Oleh sebab itu, semua isu-isu penting ke depan dalam program 

pendidikan teknik industri tidak dapat dilepaskan dari isu-isu penting terkait dengan sistem 

manufaktur itu sendiri. 

 

 

4.1. Sistem Kongkrit Manufaktur 

 

Berangkat dari sejarah perkembangan disiplin teknik industri, maka secara alamiah, sistem 

terintegrasi yang menjadi obyek kajian disiplin ini adalah sistem manufaktur. Pada kurikulum 

program sarjana ITB tahun 1982, untuk pertama kalinya, sistem manufaktur secara formal 

dinyatakan sebagai obyek pembelajaran dalam pendidikan.  

 

Menginngat bahwa sistem terintegrasi yang dimaksudkan pada disiplin teknik industri tidak 

terbatas pada sistem manufaktur saja, maka digunakan istilah sistem kongkrit manufaktur. 

Dengan pendefinisian ini maka sekali lagi sistem manufaktur dalam kerangka kurikulum 

pendidikan tersebut adalah model pembelajaran.  Pemilihan sistem manufaktur tersebut diambil 

mengingat bahwa diantara berbagai sistem terintegrasi yang ada, sistem manufaktur yang 

memiliki elemen paling lengkap dan secara kasat mata terlihat sehingga mudah dipahami oleh 

mahasiswa dalam proses pembelajaran disiplin teknik industri. Kemampuan yang dibangun 

melalui model sistem kongkrit manufaktur tersebut dapat digunakan untuk merancang, 

memperbaiki dan memasang sistem terintegrasi yang lain di luar sistem manufaktur. Perlu 

dicatat bahwa dari sekian banyak lulusan teknik industri ITB, yang benar-benar bekerja di sektor 

manufaktur lebih sedikit dibandingkan dengan sektor non-manufaktur. 

Fase Engineering 

Fase Produksi 

 

 

Manajemen  
Rekayasa  
Industri 

Teknik 

Industri 



 

Lebih jauh lagi, berdasarkan pengertian yang dibuat oleh CIRP (1983), sistem manufaktur 

didefinisikan sebagai a series of interrelated activities and operations involving the design, 

materials selection, planning, manufacturing production, quality assurance, management and 

marketingof products of the manufacturing industries. Pengertian ini memudahkan dalam 

memberikan pemahaman mengenai bagaimana sistem ini bekerja sehingga bagaimana 

perancangan serta perbaikan yang dilakukan untuknya menjadi jelas, dan lebih jauh lagi 

pengetahuan, keterampilan serta sikap yang diperlukan untuk melakukannya dapat dipahami. 

 

Perkembangan yang terjadi pada lingkungan sistem manufaktur kemudian menjadi acuan dalam 

mengembangkan program pendidikan. Jika sebelumnya efisiensi sistem cukup dilakukan dengan 

memperbaiki metode kerja, maka pada saat ini, efisiensi sistem manufaktur memerlukan juga 

tindakan-tindakan perbaikan pada jaringan pasokan dan jaringan distribusi dari sistem 

manufaktur tersebut. Jika sebelumnya ukuran efisiensi hanya ditentukan oleh produsen semata 

dengan mencari waktu kerja yang terbaik sehingga dapat menekan biaya maka sekarang efisiensi 

harus memperhatikan kebutuhan pasar atau pelanggan yang disebut dengan kualitas. 

Perkembangan yang terjadi secara global ini tentu saja berlaku untuk kondisi industri di 

Indonesia. Kemudian, semuanya memerlukan pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang 

berbeda atau kompetensi yang berbeda. 

 

Dengan demikian, proyeksi pendidikan dan keilmuan teknik industri ke depan dapat ditinjau dari 

bagaimana industri manufaktur berkembang ke depan. 

 

 

4.2. Perkembangan Industri Manufaktur yang Penting untuk Pendidikan dan Keilmuan 

Teknik Industri 

 

Ada beberapa perkembangan penting pada industri manufaktur secara umum yang perlu 

mendapatkan perhatian yang akan memberikan pengaruh kuat pada praktek dan keilmuan teknik 

industri dan harus diperhatikan dalam pengembangan program pendidikan tinggi teknik industri 

ke depan. Walaupun perkembangan ini ada di sektor industri manufaktur namun kecenderungan 

tersebut dapat digunakan melihat perkembangan pendidikan teknik industri secara umum yang 

tentu mencakup sistem-sistem terintegrasi jenis yang lain.  

 

Perkembangan pertama yang sudah sangat kuat terlihat pada saat ini adalah semakin 

berpindahnya kesetimbangan kepada pasar atau konsumen dalam sistem manufaktur. Pentingnya 

kualitas dalam membuat produk dan berbaurnya antara barang dan jasa yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan manufaktur menjadi tanda dari perkembangan ini. Ke depan, kekuatan pasar 

semakin membesar dan jika dahulu pasar hanya mempertimbangkan harga maka pada saat ini 

dan ke depan pasar akan melihat apa yang disebut sebagai value. Value atau nilai yang 

ditawarkan oleh produsen menjadi kunci dalam memenangkan persaingan. Nilai ini terdiri dari 

kumpulan fitur produk, layanan dukungan serta harga yang dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan.  

 

Perkembangan tersebut ditambah dengan semakin membaiknya tingkat pendidikan masyarakat 

menimbulkan pasar yang semakin terpecah-pecah menjadi pasar yang beragam dengan ukuran 



kecil-kecil. Terjadi apa yang dikenal sebagai mass cutomization. Sebagai konsekuensinya 

perusahaan manufaktur dituntut untuk selalu bisa memenuhi permintaan pasar yang beragam ini. 

Lebih jauh lagi, persaingan yang bersifat global membuat perubahan permintaan pasar yang 

cepat sehingga diperlukan perusahaan manufaktur yang bisa dengan cepat menangkap 

perubahan-perubahan yang terjadi dan segera menyesuaiakan dirinya. Jika kemampuan ini tidak 

dimiliki maka perusahaan menjadi tidak kompetitif. 

 

Berbagai cara telah dilakukan pada saat ini untuk menghadapi perkembangan ini seperti lean 

manufacturing, JIT, jaringan produksi strategis, dan sebagainya. Semua usaha tersebut dilakukan 

untuk membangun kemampuan sistem manufaktur agar selalu dengan cepat dapat mengikuti 

perubahan pasar. Konsep-konsep tentang apa yang disebut sebagai re-

configurablemanufacturing system menjadi bidang kajian penelitian penting dan isu praktek 

yang banyak dibicarakan. Konsep ini menjelaskan bagaimana sistem manufaktur dapat dengan 

mudah di konfigurasi ulang untuk menghadapi perubahan-perubahan pada pasar (Koren, 2010). 

 

Pengetahuan yang diperlukan tentang sistem manufaktur yang disebut dengan re-configurable 

manufacturing system ini menjadi hal yang harus menjadi perhatian pada program 

pendidikan.Kompetensi dalam mengatasi persoalan yang ada pada re-configurable 

manufacturing system menjadi salah satu kemampuan penting lulusan teknik industri. Keilmuan 

teknik industri yang terkait dengan hal ini juga telah dan sedang terus dikembangkan. 

 

Usaha untuk mewujudkan sistem ini tidak selalu terkait dengan teknologi hardware atau mesin. 

Di tingkat pabrik, pemakaian sistem sel adalah salah satu cara untum memudahkan proses 

rekonfigurasi ini. Usaha lain dalam membuat tata letak pabrik yang mudah dan murah 

direkonfigurasi memerlukan pengetahuan-pengetahuan yang secara tradisional ada dalam 

domain teknik industri. Di tingkat perusahaan, kegiatan outsourcing merupakan salah satu 

bentuk usaha untuk meningkatkan kemampuan melakukan rekonfigurasi ini. Tentu saja ini 

adalah sebuah domain persoalan dimana disiplin teknik industri dapat berperan. 

 

Menghadapi kecenderungan ini, banyak perusahaan kemudian melakukan praktek-praktek 

operasi sistem manufaktur yang memungkinkan semua lapisan organisasi selalu bisa beradaptasi 

dengan belajar pada setiap pelaksanaan dan hasil proses yang dilakukan. Praktek lean 

manufakturing dan sistem produksi yang berasal dari Jepang yang menekankan pada proses 

Kaizen menjadi praktek yang luas. Kemampuan melakukan perbaikan secara berkelanjutan 

dalam kelompok-kelompok kerja menjadi ciri dari industri yang juga perlu diketahui oleh lulusan 

teknik industri. Dengan demikian, agak sulit menyatakan bahwa karena disiplin teknik industri 

adalah bagian dari disiplin engineering maka pengetahuan tentang manajemen dan organisasi 

tidak diperlukan lagi. Begitu pula penelitian dan kajian pada aspek-aspek ini. 

 

Kecenderungan berikutnya, yang juga merupakan konsekuensi dari semakin beragamnya 

keinginan pasar, adalah fakta bahwa efisiensi tidak bisa lagi hanya dicapai oleh sistem 

manufaktur secara sendirian. Kegiatan outsourcing yang semakin membesar, memerlukan 

pengelolaan jaringan pemasok dalam satu koordinasi yang baik. Terbentuk apa yang disebut 

dengan jaringan produksi sehingga memunculkan pendapat bahwa persaingan ke depan adalah 

persaingan antar jaringan produksi.  

 



Pengetahuan tentang jaringan produksi yang jika dilengkapkan dengan jaringan distribusi 

pemasaran disebut sebagai supply chain system sudah seharusnya menjadi bagian penting dari 

program pendidikan teknik industri. Keilmuan di bidang supply chain banyak terlihat 

dibelajarkan di berbagai perguruan tinggi luar negeri yang menyelenggarakan program studi 

teknik industri. Oleh sebab itu, lulusan teknik industri perlu melengkapi kemampuannya dalam 

pengelolaan supply chain ini untuk dapat berperan saat ini dan di masa depan. 

 

Disiplin teknik industri dapat dikatakan berkembang dengan adanya revolusi industri. Revolusi 

berikutnya yaitu revolusi informasi membawa perubahan yang juga signifikan pada disiplin 

teknik industri (Preez & Pintelon, 1997). Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi 

dalam bentuk Computer Aided manufacturing (CAM), Enterprise Resource Planning (ERP), dan 

sebagainya, membawa perubahan besar dalam operasi sebuah sistem manufaktur. Koordinasi 

menjadi lebih efektif dan dapat menjangkau lokasi geografis yang berbeda. Teknologi informasi 

dan tentu saja sistem informasi menjadi media penting untuk meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas. Teknologi tersebut juga menjadi wahana baru untuk mengintegrasikan 

sistem.Tentu hal ini perlu menjadi bagian dari kemampuan yang perlu dibelajarkan pada 

program pendidikan teknik industri. 

 

Berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi ini serta kecenderungan diperlukannya 

kemampuan organisasi untuk selalu dapat beradaptasi dengan perubahan memunculkan 

pemahaman tentang perlunya memproses tidak hanya data menjadi informasi, tetapi juga 

meliputi pemrosesan informasi menjadi pengetahuan (knowledge). Komponen sistem terintegrasi 

yang secara klasik salah satunya adalah informasi, sudah saatnya digantikan dengan knowledge. 

Manajemen pengetahuan atau knowledge management menjadi bahasan yang tidak dapat 

dilepaskan dalam disiplin teknik industri. Bagian teknis dari apa yang disebut sebagai 

manajemen pengetahuan seperti data mining, merupakan pengetahuan yang diperlukan oleh 

disiplin teknik industri.  

 

Kecenderungan yang terakhir adalah adanya tekanan yang semakin kuat dari lingkungan hidup. 

Praktek JIT atau pembentukan jaringan produksi mengakibatkan terjadinya outsourcing yang 

tinggi. Efisiensi sistem manufaktur diperoleh dengan menekan persediaan, namun di sisi lain 

menyebabkan frekuensi pengiriman bahan baku atau komponen yang semakin tinggi. Akibatnya 

terjadi peningkatan transportasi yang dahulu barangkali hanya dilihat dari sisi biaya transportasi 

saja, tetapi sekarang mulai dilihat bahwa praktek ini juga menimbulkan peningkatan emisi 

pencemaran, belum lagi meningkatnya kemungkinan terjadi kecelakaan transportasi.  

 

Di lain pihak ketersediaan bahan baku juga semakin menipis di alam sehingga usaha-usaha untuk 

melakukan penghematan buka saja terkait dengan penghematan biaya tetapi juga penghematan 

(reduced) pemakaian bahan sejak dari lingkungan hidup asalnya. Usaha untuk sedapat mungkin 

memakai kembali (reused) dan juga jika tidak memungkinkan memikirkan sejak awal pendaur-

ulangan bagian dari produk (recycle) menjadi perhatian utama di banyak sistem manufaktur di 

dunnia ini. Konsumen produk bukan hanya orang tetapi juga lingkungan (Jovane, Westkamper, 

Williams, 2009). 

 

Dalam arah perkembangan yang menunju usaha pengurangan pemakaian bahan alam dan usaha-

usaha lain untuk memperingan beban kepada lingkungan hidup melahirkan konsep-konsep 



seperti green manufacturing, green supply chain, product life cycle management, dan 

sebagainya. Efisiensi tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi tetapi juga dilihat dari sisi ekologi dan 

bahkan kemudian sisi sosial. Disiplin teknik industri perlu mengikuti arah ini. Teknik optimisasi 

yang semula hanya memperhatikan batasan atau kendala teknis dan ekonomis, tampaknya harus 

dikembangkan juga pada kendala terkait dengan lingkungan dan sosial. Kegiatan disain produk 

dan proses juga diarahkan bukan sekedar pada kemudahannya dalam proses manufaktur dan 

perakitannya nanti, tetapi juga diarahkan pada kemudahan dalam mengurangi dan memudahkan 

menangani dampak lingkungan dari rancangan tersebut. Muncul istilah sustainable 

manufacturing, sustainable supply chain  (Jovane, Westkamper, Williams, 2009; Balkan et. al, 

2011, Despeisse et. al., 2012). Sustainability menjadi bahasan yang harus diikutkan dalam 

kurikulum pendidikan teknik industri. Keilmuan teknik industri perlu dilengkapi dengan aspek-

aspek terkait sustainability ini. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat lima kecenderungan pada dunia sistem manufaktur 

yang mempengaruhi keilmuan teknik industri ke depan. Kecenderungan tersebut juga perlu 

diakomodasi ke dalam pengembangan kemampuan lulusan teknik industri melalui proses 

pendidikan. Kecenderungan tersebut adalah: 

 

1. Perhatian pada value yang diminta pasar atau pelanggan 

2. Kemampuan untuk melakukan rekonfigurasi sistem untuk menghadapi perubahan 

3. Pencapaian efisiensi dan produktivitas melalui jaringan produksi dan supply chain 

4. Pemanfaatan teknologi informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas 

dan efisiensi 

5. Pertimbangan penghematan sumber daya dan dampak terhadap lingkugan hidup 

secara eksplisi. 

 

Pendidikan dan pengembangan keilmuan, seharusnya dilakukan juga untuk membantu 

memajukan kehidupan masyarakat. Terkait dengan rencana pembangunan Indonesia ke depan 

maka keilmuan teknik industri akan tetap dan terus dibutuhkan. Beberapa isu spesifik yang 

memerlukan keilmuan dan juga pendidikan teknik industri sebagai pemasok lulusan akan 

dijelaskan secara ringkas. 

 

Pemecahan Persoalan logistik yang merupakan bagian dari supply chain system, merupakan 

kebutuhan sangat penting yang saat ini dirasakan. Kelemahan sistem logistik di negara ini yang 

menyebabkan perbedaan harga yang tajam antar wilayah negara ini merupakan manifestasi dari 

persoalan ini. Keilmuan teknik industri yang terkait dengan hal ini tentu sangat diharapkan 

membantu pemecahan persoalan ini. Pendidikan teknik industri yang mengarah pada 

pembentukan kemampuan ini tentu menjadi hal yang perlu diperhatikan. 

 

Persoalan-persoalan untuk meningkatkan daya saing industri banyak yang juga berasal dari 

ketidakefisienan dan rendahnya produktivitas industri itu sendiri. Persaingan yang semakin ketat 

dan bersifat global menjadi tantangan yang besar bagi keilmuan teknik industri untuk 

menjawabnya. Sudah sewajarnya, pendidikan teknik industri dapat menghasilkan lulusan yang 

bermutu tinggi untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.  

 



Salah satu bagian keilmuan teknik industri yang menjadi ciri khas adalah kemampuan untuk 

menggambarkan proses yang terjadi dalam sistem. Kemampuan yang secara tradisional 

dikembangkan melalui pemakaian peta kerja, semakin dipercanggih dengan kemampuan analisis 

proses bisnis. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam pengembangan sistem-sistem informasi 

yang menjadi salah satu alat dan bahkan strategi untuk meingkatkan produktivitas dan mencapai 

keunggulan. Oleh sebab itu, bidang ini juga menjadi bidang keilmuan penting di teknik industri 

yang diperlukan untuk pembangunan industri. 

 

Pada akhirnya, kemampuan dasar  disiplin teknik industri dalam melihat sistem secara 

menyeluruh  menggunakan pendekatan sistem merupakan kunci penting yang menyebabkan 

disiplin ini masih akan terus diperlukan ke depan. Akibat dari obyek rancangan teknik industri 

yang tidak nyata, maka diperlukan cara untuk memudahkan memahami sistem yang abstrak 

tersebut. Pendekatan sistem dalam pemodelan sistem menyebabkan lulusan teknik industri 

mempunyai kemampuan yang lebih dalam memahami aspek struktur dan fungsi suatu sistem 

serta interaksinya dengan lingkungan. Dengan demikian, persoalan yang dalam sistem menjadi 

mudah dipahami sehingga solusinya menjadi mudah pula ditentukan. Kemampuan ini adalah 

kemampuan kunci yang diperlukan untuk membantu pembangunan Indonesia di berbagai 

bidang. 

 

4.3. Penerapan Disiplin Teknik Industri pada Sistem Terintegrasi Lain 

 

Ssistem terintegrasi yang menjadi obyek kajian disiplin teknik industri tidak terbatas pada sistem 

manufaktur saja. Penyebaran lulusan program studi teknik industri baik itu yang berasal dari ITB 

maupun perguruan tinggi yang lain pada bidang-bidang industri jasa seperti perbankan, 

konsultan maupun industri seperti perkebunan, pertambangan dan sebagainya, menunjukkan 

bahwa lulusan program studi ini cukup fleksibel.  

 

Sektor-sektor jasa terkait dengan transportasi dan pendistribusian barang akan menjadi sistem 

terintegrasi lain yang berkembang ke depan di Indonesia. Sistem-sistem ini, baik yang berada 

dalam domain pelayanan publik seperti pelabuhan, bandara dan juga yang berada dalam domain 

privat seperti perusahaan 3
rd

party logistics, memerlukan keilmuan teknik industri dalam 

mengefisienkan operasinya. Pergerakan barang yang semakin banyak seiring dengan 

perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhannya akan memerlukan masukan dari disiplin 

teknik industri.  

 

Ke depan, tampaknya rumah sakit akan menjadi bidang kajian atau obyek sistem integral yang 

juga dimasuki oleh disiplin teknik industri. Rumah sakit memang institusi non-profit, namun 

operasi mereka dalam melayani pasien harus dilakukan dengan mutu layanan yang tinggi. Begitu 

pula dengan semakin banyaknya lembaga asuransi kesehatan yang beroperasi, lembaga ini 

memerlukan efisiensi operasi rumah sakit yang baik agar dapat memberikan jaminan asuransi 

yang layak. Disiplin teknik industri bisa digunakan untuk membantu. 

 

Di luar negeri sudah banyak praktek-praktek keteknik-industrian yang dilakukan di lingkungan 

rumah sakit seperti lean hospital, dan lain-lain. Di Indonesia, dengan semakin majunya taraf 

kehidupan masyarakat dan tentu saja upaya pemerintah untuk menjamin kesehatan penduduknya, 

maka semakin diperlukan operasi rumah sakit yang efisien.  



 

Di luar kedua sistem terintegrasi lain yang dibahas secara spesifik ini tentu saja masih ada. 

Namun demikian kedua sistem terintegrasi tersebut tampaknya akan menjadi obyek kajian yang 

semakin erat dengan disiplin teknik industri. 

 

 

4.4. Perkembangan Proses Pembelajaran 

 

Perubahan di dunia industri yang cepat akan terjadi semakin kuat di masa depan. Teknologi akan 

berkembang dengan lebih pesat lagi yang juga membawa perubahan-perubahan pada cara sistem 

manufaktur beroperasi. Pengaruh teknologi terutama teknologi informasi akan membentuk cara 

operasi yang berbeda pada sistem manufaktur dan juga pada dunia kerja secara umum.  

 

Proses pendidikan tinggi teknik semakin kesulitan untuk dapat menghasilkan lulusan yang 

langsung bisa bekerja di dunia kerja. Oleh sebab itu proses pembelajaran yang terjadi di 

perguruan tinggi juga akan terus-menerus mengalami perkembangan yang pada saat ini juga 

sudah mulai dapat dilihat.  

 

Penyusunan progran pendidikan dengan mendefinisikan terlebih dahulu keluaran (outcomes) dari 

program tersebut atau yang sering juga disebut kompetensi menjadi pilihan bentuk program 

pendidikan yang semakin kuat. Pendidikan harus ditujukan untuk menghasilkan keluaran yang 

kemudian dapat dimanfaatkan oleh dunia kerja dengan melakukan pelatihan-pelatihan awal yang 

tidak lama. Proses-proses pembelajaran yang menjamin terbentuknya kompetensi yang lebih 

mengarah berorientasi kepada mahasiswa (student oriented) menjadi pilihan pada pola 

pendidikan berbasi outcomes ini. 

 

Program pembelajaran yang dilakukan di perguruan tinggi juga harus dapat memberikan jaminan 

yang cukup bahwa mahasiswa mempunyai modal pengalaman  awal yang cukup untuk masuk ke 

duania kerja. Kemampuan bekerja dalam kelompok, komunikasi, memimpin yang dilandasi etik 

profesi yang baik menjadi modal penting untuk memasuki dunia kerja. Dengan demikian 

program pembelajaran harus dirancang untuk dapat memberi pengalaman pada kompetensi yang 

sering disebut soft skills ini.  

 

Kemampuan yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran adalah kemampuan untuk 

memahami budaya lain. Keanekaragaman masyarakat Indonesia serta proses globalisasi yang 

semakin jelas terjadi memerlukan kemampuan ini. Progra-program internasionalisasi dan 

pertukaran dengan perguruan asing harus dilihat dalam kerangka ini. 

 

 

5. Peran Organisasi Profesi Teknik Industri 

 

Organisasi profesi seperti BKTI PII ini mempunyai peran yang penting dalam menjamin 

tebentuknya program pendidikan yang baik. Sebagaimana praktek yang terjadi di negara maju, 

asosiasi profesi merupakan sumber utama dalam mendefinisikan apa yang diperlukan oleh 

sebuah program pendidikan di dunia kerja. Badan akreditasi pendidikan tinggi teknik di Amerika 

misalkan, yaitu ABET, menyusun keluaran program pendidikan yang disepakati bersama dengan 



asosiasi profesi. Dengan demikian, keberadaan organisasi profesi menjadi bagian penting dalam 

kerangka pendidikan berbasis outcomes. 

 

Ke depan, organisasi profesi yang menjadi komponen utama dalam menentukan apa yang 

menjadi keluaran program pendidikan atau kompetensi lulusan. Di samping itu, organisasi 

profesi juga akan memegang peran dalam memberikan acuan bagi praktek profesi baik, benar 

dan beretika yang diharapkan dilakukan oleh lulusan program pendidikan. Di Indonesia, untuk 

program studi teknik industri masih belum pernah terjadi. 

 

Keperluan yang mendesak agar program pendidikan dapat melakukan proses pembelajaran yang 

memungkinkan mahasiswa mempunyai pengalaman awal untuk mengenal dunia kerja, sangat 

membutuhkan masukan dari asosiasi profesi. Peran asosiasi ini menjadi penjaga mutu praktek 

profesi yang baik tentu dapat menjadi sumber masukan mengenai kebutuhan dunia kerja yang 

dapat dimanfaatkan perguruan tinggi.  

 

 



 

6. Penutup 

 

Disiplin teknik industri adalah bagian dari disiplin engineering atau kerekayasaan. Sebagai 

disiplin engineering, program studi ini membutuhkan kemampuan merancang. Namun demikian, 

sebagai disiplin engineering yang menempatkan manusia sebagai bagain penting dari sistem 

yang dirancangnya, maka pengetahuan tentang manusia dalam artian kemampuannya dalam 

bekerja serta perilakunya dalam berorganisasi sangat diperlukan. Tanpa pengetahuan itu maka 

perancangan sistem terintegrasi menjadi sulit dilakukan. 

 

Perkembangan disiplin teknik industri mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia industri. 

Usaha mencari efisiensi perusahaan manufaktur yang semakin lama semakin rumit karena 

memerlukan penyelesaian yang tidak hanya mencakup lantai pabrik, tetapi juga tingkat 

perusahaan dan bahkan saat ini tingkat jaringan produksi, menjadi ciri perkembangan disiplin ini. 

Ke depan, tentu perkembangan ini juga menjadi acuan dalam pengembangan keilmuannya.  

 

Sistem manufaktur merupakan salah satu contoh sistem terintegrasi yang menjadi obyek 

rancangan disiplin teknik industri. Pemakaian sistem manufaktur ini di dalam proses 

pembelajaran di samping disebabkan oleh sejarah perkembangan keilmuan itu sendiri juga 

disebabkan oleh kelebihannya dibandingkan sistem terintegrasi lain, yaitu mudah dibayangkan 

oleh mahasiswa.  

 

Keilmuan teknik industri ke depan masih akan terus diperlukan di Indonesia. Pembangunan 

industri dan ekonomi secara umum memerlukan dukungan dari keilmuan teknik industri. 

Lulusan program pendidikan teknik industri masih diperlukan dalam kerangka pembangunan 

tersebut. 
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