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DTM UI DALAM CAPACITY BUILDING 

D 
epartemen Mesin yang men-

jadi bagian dari FTUI turut 

hadir dalam kegiatan acara  

Capacity Building yang sudah menjadi 

agenda tahunan manajemen FTUI, pada 

tanggal 10-11 Agustus 2017. Tahun ini 

Capacity Building Tenaga Kependidikan 

FTUI diadakan di Kamojang Green Hotel 

and Resort, Garut, Jawa Barat. Rombon-

gan dengan 6 bis berangkat dari Kampus 

FTUI Depok pukul 06.00 dengan di lepas 

Wakil Dekan I FTUI, Dr. Ir. Muhammad 

Asvial, M.Eng dan Wakil Dekan II FTUI, 

Dr. Ir. Hendri D.S. Budiono, 

M.Eng.Rombongan tiba dilokasi capacity 

building sekitar pukul 13.00 dan langsung 

makan siang serta ishoma dan kemudian 

mulai melakukan kegiatan capacity build-

ing. Kegiatan capacity building dimulai 

dengan ice breaking dan dilanjutkan den-

gan permainan-permainan yang makin 

meningkatkan keakraban serta kekom-

pakan diantara tenaga kependidikan FTUI 

diantaranya tarik tambang 4 titik, estafet 

sarung, transfer bola dengan kepala, 

membawa gelas dengan tali, serta per-

mainan yang paling meriah yaitu balap 

perahu atau lomba dayung dalam kesem-

patan lomba dayung ini kontingen DTM 

FTUI diwakili oleh Bapak Ario Sunar 

Baskoro, Fery Ferdiyansyah, David Han-

saulin, MadYasin dan Syarifudin. Walau-

pun belum menjadi juara tetapi tim ini 

mampu membuat lawan-lawannya dari 

departemen lain terkejut, karena mampu 

menjadi yang tercepat di start awal akan 

tetapi karena kesalahan teknis sehingga 

membuyarkan harapan menjadai yang 

terbaik. Ada beberapa kegiatan yang ber-

beda dengan capacity building tahun se-

belumnya diantaranya penyerahan produk 

inovasi riset FTUI berupa  inkubator bayi 

yang merupakan karya Prof.  Raldi Ar-

tono Koestoer dari Departemen Teknik 

Mesin yang diserahkan kepada relawan 

untuk membutuhkan inkubator di sekita-

ran daerah Garut. (NFQ) 
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P 
embangunan peningkatan sarana dan 

prasarana yang ada di departemen teknik 

mesin sedang dilakukan diantaranya pem-

bangunan lantai mezzanine di gedung MRC dan pem-

bangunan ruang dosen untuk program studi teknik 

perkapalan. Untuk pembangunan ruang dosen pro-

gram studi teknik perkapalan sudah 80% dari target 

pengerjaan, diharapkan pada akhir bulan ini pemban-

gunan tersebut akan segera selesai. Sedangkan pem-

bangunan mezzanine yang ada di gedung MRC telah 

memasuki pemasangan pilar-pilar sebagai penjanggah 

lantai mezzanine. (NFQ) 

SEMINAR SERIES FTUI 

T 
eknik pengurangan hambatan mendapatkan 

banyak perhatian dalam penghematan energi 

didalam ilmu fluida. Yang menjadi fokus 

perhatian adalah modifikasi turbulen untuk mengu-

rangi hambatan atau hilangnya tekanan  sehingga ti-

dak berdampak pada aliran laminar, karena aliran tur-

bulen sudah tidak ada. Perubahan aliran fluida terjadi 

pada permukaan benda dan menyemabkan hambatan, 

kita bisa mengurangi hambatan tersebut, beberapa 

percobaan pengurangan aliran laminar diteliti lebih 

lanjut. Demikian yang yang disampaikan oleh Prof. 

K. Watanabe pada kegiatan seminar series yang 

diadakan pada : 

Hari/tanggal  : Kamis, 7 September 2017 

Waktu       : 10.00 s/d 12.00 wib 

Tempat  : Ruang Chevron, Gedung Dekanat  

               FTUI 

Hadir dalam seminar series Prof. Yanuar dan Prof. 

Budiarso. (NFQ) 
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VERIFIKASI DAN PEMBAGIAN IJAZAH FTUI 

F 
TUI berkomitmen terhadap implementasi 

ISO 9001:2008  kembali melakukan 

terobosan baru bagi para lulusannya, kini 

para lulusan FTUI tidak perlu menunggu lama untuk 

mendapatkan Ijazahnya, dimulai pada tahun Lulusan 

Semester Genap 2014/2015. Pada tahun ini semester 

genap 2016/2017 pembagian tidak hanya ijazah tetapi 

juga dilakukan pembagian transkrip nilai dan sertifi-

kat Cum Laude (untuk yang Cum Laude). Proses pen-

gambilan ijazah di hari wisuda yang jatuh pada tang-

gal 25-26 Agustus 2017, dimulai dengan proses veri-

fikasi akhir data dan foto di ijazah asli serta penan-

datangan serta pengisian formulir ijazah serta formulir

-formulir lainnya. Proses ini bisa dilakukan mulai 

tanggal 22-24 Agustus 2017 di hari gladi bersih 

wisuda. Proses verifikasi data, penadatanganan serta 

pengambilan ijazah dilakukan di Pusat Administrasi 

Fakultas (PAF) FTUI dan Gedung S. Terobosan pem-

bagian ijazah di hari wisuda bagi lulusan FTUI meru-

pakan salah satu peningkatan pelayanan PAF FTUI 

kepada para stake holder khususnya mahasiswa dan 

salah satu implementasi ISO 9001: 2008 yang telah 

diraih PAF FTUI dibawah arahan Ketua Unit 

Pengembangan dan Penjaminan Sistem Manajemen, 

Dr. Ir. Rahmat Nurcahyo, M.Eng.Sc; serta Manajer 

Pendidikan dan Kepala PAF, Dr. Ir. Wiwik Rahayu, 

DEA. 

 Departemen Teknik Mesin FTUI menugaskan 

tiga orang staf yaitu : 

1. Kartina  

2. Saidah Ahmad 

3. Nurul Palaq 

 Untuk bertugas dalam verifikasi, penanda tanganan 

dan proses scaning dokumen dan pembagian ijazah 

yang diselenggarakan oleh FTUI. (NFQ) 



LAPORAN HASIL YUDISIUM SEMESTER GENAP 2016/2017 

Laporan hasil yudisium kelulusan Departemen Teknik 

mesin Semester pendek 2016/2017 Selasa 22 Agustus 

2017 Dilakukan dengan mencocokan antara data 

hardcopy excel manual dan data digital  dari bagian 

administrasi pendidikan disesuaikan dengan data 

digital pada SIAK NG dari mahasiswa. Sebagai 

catatan perhitungan jumlah SKS disesuaikan dengan 

SIAK NG dan kroscek ulang bidang akademik. Hasil 

SIAK NG input data lulusan DANsebagai source data 

untuk yudisium. Maka dapat diketahui lulusan dan 

data evaluasi studi mahasiswa/i periode semester 

genap 2016/2017 pada DTM FTUI dari setiap 

Program Studi.  

REKAP KELULUSAN  DTM 

 Mahasiswa yang dinyatakan lulus Mahasiswa S1-

Reguler Mesin dinyatakan lulus 3 orang dari 3 

orang yang melaksakan ujian  

 Yudisium Kelulusan S1 Reguler Perkapalan, 

Mahasiswa S1-Reguler Mesin dinyatakan lulus 1 

orang dari 1 orang yang melaksakan ujian . 

 Yudisium Kelulusan S1 Internasional. Mahasiswa 

yang mengajukan semester pendek sebanyak 4 

orang, tetapi karena keterkaitan belum memenuhi 

syarat scor TOEFL atau iElTS yang ditentukan 

dan masih ada mata kuliah yang belum lulus  

 Yudisium Kelulusan S2. Mahasiswa/wi  S2  tidak 

ada yang lulus pada semester pendek 2016/2017 

  Yudisium Kelulusan S3. Mahasiswa/wi  S3  tidak 

ada yang lulus pada semester pendek 2016/2017 

  Yudisium Kelulusan S1 Paralel. Mahasiswa S1 

Paralel meluluskan 3 orang dari 3 orang yang 

melaksanakan ujian (IDA) 
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