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OLAH RAGA FTUI 

K 
egiatan olahraga dalam rangka 

ulang tahun FTUI yang ke 53 

dilakukan kegiatan pertandingan 

olahraga antara lain : catur, tenis meja, fut-

sal, badminton dan volley ball. Kegiatan 

dimulai pada awal April 2017, dari be-

berapa keiatan yang sudah berlangsung 

kontingen DTM FTUI berhasil menyum-

bangkan 2 mendali perunggu (peringkat 

tiga) yaitu dari cabang catur dan futsal, 

cabang unggulan dari departemen teknik 

mesin tenis meja kali ini kandas dipenyisi-

han group, sedangkan cabang olah raga 

yang masih dilakukan yaitu, bandminton 

dan volley ball, kita doakan saja semoga 

kontingen kita mendapatkan hasil yang 

terbaik dari dua cabang olah raga tersebut, 

bravo DTM. (NFQ) 
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D 
epartemen Teknik Mesin UI mendapat 

kunjungan dari Program Studi Teknik 

Mesin Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta untuk melakukan studi banding kegiatan 

yang ada di Departemen teknik Mesin UI. Setibanya 

di Departemen Teknik Mesin UI rombongan diarak 

ke ruang rapat lantai 1, Gedung A departemen dan 

disambut oleh Dr-Ing. Nasruddin, M.Eng dan Ardi-

yansyah S. Yatim, PhD. Di ruang rapat Dr-Ing. Nas-

ruddin, M.Eng memberikan presentasi tentang kuri-

kulum dan proses pembelajaran di Departemen Tek-

nik Mesin UI kepada rombongan dari UII, Yogya-

karta.  Kegiatan kunjungan ini berlangsung mulai pu-

kul 09.00 – 14.00 WIB. (NFQ) 

AUDIT ISO LAB FTUI 

S 
etelah melalui tahapan Audit Eksternal pada 

11 April 2017 oleh Badan Sertifikasi DQS, 

FTUI dinyatakan layak untuk memper-

tahankan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 

dan layak untuk mendapatkan ISO 14001: 2015 untuk 

laboratorium-laboratorium yang ada di FTUI.Audit 

eksternal dimulai dengan diskusi dengan Top Man-

agement FTUI yang diwakili oleh Wakil Dekan II 

Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi 

Umum, Dr. Ir. Hendri D.S. Budiono, M.Eng serta 

Ketua Unit Pengembangan dan Penjaminan Sistem 

Manajemen (UP2SM), Dr. Ir. Rahmat Nurcahyo, 

M.Eng.Sc dengan para auditor DQS. Sedangkan audit 

eksternal untuk ISO 14001: 2015 dilakukan di be-

berapa lab Departemen Teknik Mesin dan Teknik Per-

kapalan. (NFQ) 



FROM CIRCUIT TO CAMPUS 

P 
embalap Formula 2 (F2) asal Indonesia, 

Sean Gelael, hadir di Universitas Indonesia 

(UI) untuk berbagi pengalaman serta penge-

tahuan tentang dunia balap formula, Rabu 

(26/4/2017).acara yang digelar di Balairung UI terse-

but bertajuk "From Circuit to Campus". Sean hadir 

bersama rekan satu timnya di Pertamina Arden, Nor-

man Nato (Perancis).Selain itu juga hadir Chief Engi-

neer Pertamina Arden Gaetan Jego. Mereka mem-

bagikan ilmu seputar dunia balap formula kepada ra-

tusan mahasiswa UI yang hadir. Jego, Sean, dan Nato 

memberikan info-info menarik soal aerodinamik, 

rem, suspensi, dan juga ban yang biasa dipakai untuk 

mobil balap Formula 1 maupun Formula 2. Workshop 

ini juga menjadi ajang para peserta untuk menanya-

kan lebih jauh apa saja komponen mesin yang diguna-

kan, berapa orang yang ada dalam satu tim, hingga 

pengereman yang tepat saat menghadapi tikungan, 

serta perbedaan mobil F1 dengan F2. 

Tak berhenti di situ, acara ini juga dilengkapi dengan 

kesepakatan antara tim jagonya Ayam dalam hal ini 

PT. Fastfood Indonesia dengan UI. Kesepakatan ber-

sama ini mencakup bidang pengajaran dan penelitan 

masyarakat. Diharapkan nota kesepakatan ini bisa 

menambah pengetahuan tentang teknologi di UI. 

“Kegiatan yang tak biasanya terjadi di kampus. 

Walau ini tak biasa di UI, tapi ada muatan teknis di 

dalamnya. Saya berterima kasih karena UI telah 

diberi kepercayaan," ujar Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Mu-

hammad Anis, M.Met. Acara ini juga menghadirkan 

Tim Sadewa UI Juara di Shell Eco-Marathon Asia 

2017, Singapura. (NFQ) 
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SYUKURAN ULANG TAHUN DR. ARIO SUNAR BASKORO, ST, MT 

P 
ada bulan April 2017 lalu, Bapak SekDep 

DTM-UI Bapak Dr. Ario Sunar Baskoro, 

ST, MT telah berulang tahun. kemudian 

pada tanggal 28 April 2017 lalu, beliau mengadakan 

syukuran bersama keluarga Departemen Teknik Me-

sin FTUI. Syukuran tersebut diisi dengan “Nasi Ke-

buli”, acara ini sangat begitu diminati dan dinikmati. 

Acara dimulai dengan sambutan dari KaDep DTM, 

Dr-Ing. Nasruddin, M.Eng kemudian dilanjutkan 

oleh Pak Ario Sunar Baskoro, acara ini juga dihadiri 

oleh orang nomor satu Universitas Indonesia, Prof. 

Dr.Ir. Muhammad Anis, M.Met. Puncak acara 

adalah makan bersama dengan seluruh staf pengajar 

dan karyawan yang ada di DTM-UI. Sekali lagi, kami 

ucapkan Bapak Ario S Baskoro, semoga selalu diberi-

kan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT. 

Amin. (NFQ)  

M 
anajemen menyelenggarakan raker tiap 

dwitahunan. Untuk periode 2017, dilak-

sanakan pada 5-6 Mei 2017 di Lorin 

Sentul Hotel. Tema sentral kali adalah, pengembangan 

akademik dan non-akademik selama lima tahun ke de-

pan. Hari pertama dihadiri oleh sekitar 30 dosen DTM 

yang kemudian dibagi menjadi tiga sub agenda sesuai 

dengan KI yaitu KE, PMO, Kapal. Acara cukup renyah 

dengan berbagai candaan khas dosen DTM. Agenda 

hari pertama ditutup sesuai jadual pukul 21.30. Pada 

hari kedua, setelah peserta cukup beristirahatt, dilanjut 

lagi sampai siang hari. Hari kedua sekitar 20an yang 

masih bertahan, melanjutkan diskusi untuk memberi 

rekomendasi. Setelah sampai waktu, ditutup dengan 

makan siang dan foto2. Alhamdulillah, raker kali ber-

jalan dengan baik. (NFQ/MAB) 



PENGAMBILAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI FTUI 

W 
isuda para lulusan semua program 

boleh mengambil Ijzasah dan Tran-

skrip Nilai  akan tetapi harus menye-

lesaikan semua urusan akademik di departemen 

masing-masing. Kegiatan tersebut sudah berlang-

sung beberapa semester. Kegiatan tersebut diseleng-

garakan oleh Pusat Antar Fakultas (PAF FTUI) den-

gan melibatkan  semua Wakil Departemen di ling-

kungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. 

Terobosan pembagian ijazah di hari wisuda bagi lu-

lusan FTUI merupakan salah satu peningkatan pe-

layanan PAF FTUI kepada para stake holder khusus-

nya mahasiswa dan salah satu implementasi ISO 

9001: 2008 yang telah diraih PAF FTUI dibawah 

arahan Ketua Unit Pengembangan dan Penjaminan 

Sistem Manajemen. (KAR) 

PELATIHAN TIM AUDITOR ISO 9001:2015 

U 
nit Pengembangan dan Penjaminan Sis-

tem Manajemen FTUI dibawah pimpinan 

Dr. Ir. Rahmat Nurcahyo, M.Eng.Sc, 

mengadakan Pelatihan Manajemen Mutu ISO 9001: 

2015 bagi para karyawan Fakultas Teknik UI. Materi 

yang diberikan pada Pelatihan Manajemen Mutu ISO 

9001: 2015 kali ini adalah prinsip-prinsip mana-

jemen kualitas, standar ISO untuk manajemen kuali-

tas, pendekatan proses, Siklus PDCA, Risk-based 

thinking serta kompatibilitas dengan standar sistem 

manajemen. Berdasarkan kebijakan mutu Fakultas 

Teknik Universitas Indonesia yang telah disusun, 

FTUI berkomitmen untuk mewujudkan beberapa hal, 

yaitu: aktivitas perkuliahan dan penelitian berstandar 

tinggi, pengalaman pendidikan bagi mahasiswa 

dalam pengembangan pengetahuan dan keterampi-

lan, peningkatan sistem manajemen mutu secara 

berkesinambungan, dan peningkatan kepuasan kon-

sumen hingga melebihi harapan konsumen. Berikut 

salah satu kegiatan pelatihan Audit ISO9001:2015 

selama 2 (dua) hari  yang diselenggarakan di Hotel 

Aston, Bogor. (KAR)  
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SERAH TERIMA TRANSMISI KENDARAAN BERMOTOR 

J 
umat, 5 mei 2017, Departemen Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Indonesia mene-

rima kedatangan Presiden direktur PT Hino 

Motors Manufacturing Indonesia, Mr Kazushi Ehara 

dalam rangka serah terima hibah alat peraga simulator 

transmisi kendaraan bermotor kepada Departemen 

Teknik Mesin FTUI.  

 Dalam sambutannya Mr Kazushi Ehara men-

yatakan bahwa bantuan alat peraga ini adalah salah 

satu bentuk tanggungjawab sosial dari PT Hino Mo-

tors Manufacturing Indonesia dalam membantu 

pengembangan pendidikan di Indonesia khususnya di 

Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Univer-

sitas Indonesia.  

 Alat peraga diterima oleh FTUI diwakili oleh 

Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Ad-

ministrasi Umum, Dr. Ir. Hendri D.S. Budiono, 

M.Eng, Ketua Departemen Teknik Mesin, Dr.-Ing. 

Nasruddin, M.Eng. Sekretaris Departemen Teknik 

Mesin, Dr.Ir. Ario Sunar Baskoro, ST. MT dan 

Dosen Departemen Teknik Mesin. Dengan adanya 

komponen simulator ini, mahasiswa diharapkan dapat 

memahami secara actual mengenai sistem kerja kom-

ponen-komponen utama dari kendaraan bermotor. 

Hino Indonesia juga membuka kesempatan bagi para 

mahasiswa / mahasiswi Departemen Teknik Mesin UI 

untuk melakukan kerja praktek dan mengembangkan 

kariernya dalam dunia industri dan bisnis kendaran 

bermotor.  

 Semoga kontribusi dari Hino Indonesia ini da-

pat dimanfaatkan sepenuhnya dengan tujuan makin 

mendekatkan teori dalam pendidikan dengan praktek 

nyata dalam industri. (NFQ) 
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PUBLIKASI DAN HIBAH 

P 
ublikasi Ilmiah merupakan wadah bagi 

para dosen dan mahasiswa untuk menyam-

paikan gagasan ilmiah hasil penelitian dan 

kajian akademik lainnya, dapat berupa artikel baik itu 

dari skripsi, tesis, maupun disertasi.  Sampai saat ini 

staf pengajar DTM telah mengumpulkan beberapa ha-

sil karyanya yang merupakan hasil telaah ilmiah yang 

telah dipresentasikan dalam kegiatan seminar dan se-

jenisnya baik pada skala Regional, Nasional, maupun  

Internasional.  

 Hibah riset dan penelitian sampai saat ini ber-

jumlah 38 riset, dimana kategori tersebut bersumber 

dari berbagai hibah yang meliputi : Hibah Publikasi  

Internasional Terindeks Untuk Tugas Akhir Maha-

siswa UI (PITTA), Hibah Desentralisasi & Kompetitif 

Nasional, Hibah Pengabdian Masyarakat dan lain-lain. 

(MAR)  

RAKER TIM KEUANGAN 

P 
ada tanggal 28-29 April 2017 untuk pertama 

kalinya tim keuangan yang terdiri dari PUM 

BP maupun Non-BP, verifikator, kasie 

keuangan FT, asisten direktur keuangan UI yang 

khusus mewakili FT dan Wadek II  FTUI melaksana-

kan rapat kerja yang bertempat di Hotel IBIS Style-

Bogor. Adapaun agenda kegiatan tersebut salah 

satunya adalah diskusi mengenai perpajakan yang di-

bawakan oleh Ibu Rianti narasumber dari bagian pa-

jak UI. Dalam diskusi tesebut kami sebagai PUM ban-

yak mendapatkan informasi mengenai pajak khusus-

nya di UI, selain itu ada beberapa informasi terkait 

dengan SBU UI 2017 dimana ada beberapa  kegiatan 

yang nilainya mengalami peningkatan. Rapat kerja 

tesebut juga merupakan perpisahan Pak Basuki yang 

di mutasi ke bagian anggaran UI yang sebelumnya 

beliau merupakan bagian dari tim keuangan FTUI. 

Dengan adanya rapat kerja ini diharapkan tim keuann 

FTUI menjadi lebih luas pengetahuannya dan lebih 

solid dalam kerjasamanya. (IDH) 
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