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Program S1 :  Akreditasi B
Lama Studi : 4 tahun / 144 SKS
SK BAN-PT No. 2838/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Jr. Manager Support - PT. Indoroti Prima Cemerlang Sidoarjo

Freddy Tanaya 

Ricky Yuliantoni

Selama kuliah di Program Studi Teknik Industri UKWMS saya mendapat banyak sekali 
pengalaman yang sangat berharga. Salah satunya adalah pengalaman organisasi di 
Organisasi Kemahasiswaan.  Selama berorganisasi saya belajar banyak sekali hal yg tidak 
bisa dipelajari dalam text book, seperti leadership, cara berkomunikasi dengan baik, dan 
juga bagaimana cara membangun relasi. Hal-hal tersebut sangatlah bermanfaat bagi saya, 
terutama saat bekerja. Karena pengalaman tersebut yang menjadi bekal saya untuk bisa 
beradaptasi dan survive dalam dunia kerja

Kevin Cornelius

Yosef Adiyasa Putra

Program Studi Teknik Industri UKWMS sudah rumah kedua saya. Bukan karena saya 
banyak menghabiskan waktu di kampus (meskipun itu juga benar), namun karena saya 
memiliki keluarga yang sangat mendukung saya untuk saya bisa menjadi pribadi yang jauh 
lebih baik dari sebelumnya. Para dosen yang sangat ramah, friendly, perhatian, dan juga 
teman-teman yang tidak kenal lelah untuk saling mendukung dan membangun satu sama 
lain. Banyak sekali pengalaman yang saya terima, bukan hanya hard-skill (ilmu 
pengetahuan), melainkan juga soft-skill (sikap dan pengalaman berorganisasi). Saya 
dipercaya oleh keluarga saya untuk menjadi ketua di berbagai organisasi maupun acara, 
serta dibekali dengan berbagai pelatihan dan seminar. Lulus 3,5 tahun dengan prestasi 
cumlaude, serta sudah diterima kerja sebelum wisuda, bukan merupakan kerja keras saya 
saja, namun itu semua karena ada pihak-pihak di belakang saya yang selalu mendukung 
dan mendoakan saya. Jadi, tidak usah berpikir dua kali untuk memilih Teknik Industri 
UKWMS, lihatlah masa depan yang cerah di dalamnya. Salam arek Teknik!

Selama kuliah di Program Studi Teknik Industri UKWMS, wawasan saya dibuka lebih luas 
dengan dibekali wawasan tentang sistem proses produksi, manajemen, akuntansi, 
psikologi organisasi, hingga marketing. Praktikum yang dilakukan semakin membantu 
proses pemahaman teori yang diberikan. Sesuai dengan pengalaman pribadi, saat saya 
lulus dan bekerja, saya harus menggunakan pemahaman statistik, perancangan sistem 
kerja, ergonomi, sistem produksi, lean manufacturing, dll. Hal ini menunjukkan bahwa 
teori semasa kuliah sangatlah berguna sebagai bekal masuk dalam dunia kerja. 
Pengetahuan yang didapat di Teknik Industri UKWMS sangat cocok untuk teman-teman 
yang ingin menjadi seorang profesional, maupun yang ingin terjun sebagai pengusaha 
baik manufaktur atau jasa.

Area Manager Sumsel Babel - PT. BFI Finance Indonesia, Tbk.

Process Development and Improvement Staff - PT. Santos Jaya Abadi Sidoarjo

Saya salah satu alumni Program Studi Teknik Industri  UKWMS yang beruntung bisa 
menimba knowledge & skill organisasi di kampus. Saya masih ingat ketika awal pertama 
masuk, kampus mewajibkan mahasiswa baru mengikuti berbagai organisasi yang ada. Hal 
itu merupakan sarana pembelajaran yang sangat berguna ketika sudah menginjak dunia 
profesionalisme. Walaupun saat ini saya bekerja di industry jasa, namun knowledge yang 
saya terima sebagian besar applicable. Dalam tugas saya sehari hari, satu  hal yang sangat 
membantu yaitu mata kuliah Analisa Keputusan. Banyak sekali permasalahan yang di 
hadapi oleh perusahaan di jaman disruption / cepat berubah saat ini. Diperlukan man 
power yang tidak hanya smart tapi memiliki endurance terhadap segala perubahan di era 
milenial.

Process Development and Improvement Staff - PT. Santos Jaya Abadi Sidoarjo 

Pembekalan Program Sertifikasi untuk mahasiswa: 

      Sertifikasi International 
      ISO 9001 - Quality Management System

      sertifikasi Enterprise Resource Planning (ERP)    
      melalui University Partnership Program (UPP)



ENGINEER > Menyelesaikan permasalahan pada industri manufaktur dan jasa secara 

komprehensif sehingga lebih efisien dan efektif.

Program Studi Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala 

Surabaya (UKWMS) menghasilkan sarjana yang mampu: 

> Merancang dan menganalisis suatu sistem industri secara menyeluruh 

mulai dari riset pasar, perancangan produk dan proses serta sistem 

pemasaran dan distribusi yang terdiri dari faktor manusia, mesin, 

material, metode kerja, modal dan informasi secara efektif dan efisien.
> Mampu secara kritis dan peka menganalisa sistem kerja untuk melakukan 

perbaikan secara berkelanjutan di tempat kerjanya dengan penuh 

tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi secara 

keseluruhan.

Apa saja yang dipelajari 
di Prodi Teknik Industri?

 > Manajemen Rantai Pasok

 > Perancangan Sistem & Ergonomi

> Materi yang diajarkan diantaranya : 
 > Perencanaan dan Pengendalian Kualitas
 > Manajemen Persediaan dan Pergudangan
 > Penjadwalan Produksi

 > Marketing Research

 > Penelitian Operasional

 > Ekonomi Teknik.
> Diperkaya dengan topik-topik terbaru (up-to-date) dalam Mata Kuliah 

Pilihan mulai semester V, antara lain: 

 > Manajemen Teknologi

 > Analisis Keputusan

 > Perancangan Sistem Industri
 > Psikologi Industri

 > Kesehatan dan Keselamatan Kerja
 > Perancangan Industri Jasa
 > Manajemen Lingkungan
 > Six Sigma Philosophy

 > Rekayasa Kualitas

 > Teknik Keandalan

 > Sistem Produksi

 > Manajemen Perawatan
 > ISO 9000.
> Lulusan Teknik Industri juga dibekali kemampuan komunikasi dan 

pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi dengan mengambil 

mata kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Fakultas Psikologi dan melalui 

pelatihan.

 > Manajemen Proyek

> Perkuliahan dilengkapi dengan kegiatan laboratorium yang lengkap 

dengan internet dan wi-fi, plant visit (kunjungan pabrik), study tour, dan 

kuliah tamu dengan desain kurikulum yang memungkinkan mahasiswa 

lulus dalam 3,5 tahun. 

> Mahasiswa bisa lulus dari Program Studi Teknik Industri tanpa Skripsi 

(melalui jalur Magang Industri)

> Program Studi Teknik Industri berpengalaman untuk menyelenggarakan 

perkuliahan yang berkualitas. 

> Pemenang Program Hibah Kompetisi Kampus Merdeka tahun 2022.

> Standar Program Internasional juga diupayakan melalui kerja sama 

dengan perguruan tinggi luar negeri: De La Salle University Philipina dan 

Can Tho University Vietnam.
> Pengembangan diri mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan, 

praktek kewirausahaan dan magang di industri, penyertaan dalam 

Industrial Challenge, Seminar Nasional dan berbagai lomba nasional, 

outbond dan pembentukan team work, character building dan soft skills 

lainnya.

> Pemenang Program Hibah Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2020.

Di mana lulusan dapat berkarir?

Bagaimana Studi 
di Prodi Teknik Industri?

> Plant Manager 

> System Management and Development

> Konsultan Manajemen.
> Purchasing

> Supervisor Produksi

> Wirausaha

> Marketing Manager

Lulusan Teknik Industri dapat bekerja diberbagai bidang pekerjaan, baik di 
industri manufaktur maupun industri jasa, antara lain: 

> Sales Manager
> Production Planning Control Manager


