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KUNJUNGAN FORUM REKTOR KE UI 

J 
Jumat, 3 Februari 2017 – Univer-

sitas Indonesia (UI) menerima kun-

jungan dari peserta Konferensi Na-

sional Forum Rektor Indonesia tahun 2017 

pada Jumat (3/2). Sebanyak lima belas 

orang Rektor se-Indonesia mengunjungi 

tiga tempat di lingkungan UI, yaitu labora-

torium di Rumpun Ilmu Kesehatan, labora-

torium di Fakultas Teknik dan fasilitas 

pendidikan di Fakultas Hukum. Kunjungan 

ini bertujuan agar para rektor mengenal 

lebih dekat tentang UI sebagai universitas 

yang terus mengembangkan dan menye-

barluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan kebudayaan. Salah satu tempat yang 

dikunjungi para rektor adalah penelitian 

tentang kendaraan listrik yang ada di de-

partemen teknik mesin. (NFQ) 
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A 
tap gas chiller yang sudah mulai rapuh dan 

dikhawatirkan akan jatuh dan menimpa gas 

yang ada dibawahnya maka dilakukan peng-

gantian atap tersebut. Atap yang sebelumnya meng-

gunakan asbes sebagai pelindungnya kini telah di-

ganti dengan menggunakan spandek yang lebih rin-

gan dan lebih kuat. Pengerjaan ini dilakukan sebagai 

upanya pencegahan kejadian yang tidak diinginkan 

yang merujuk pada acuan K3L yang ada di FTUI

(NFQ) 

PENGECEKAN GEDUNG MRC 

G edung MRC adalah gedung yang digunakan 

oleh dua departemen yaitu Departemen Teknik 

Mesin dan Departemen Teknik Metalurgi dan Mate-

rial. Dalam hal pemeliharaan gedung perlu dilakukan 

kerja sama antar departemen untuk menghindari tum-

pang tindih pekerjaan tersebut, sehingga kerapihan, 

kebersihan, keamanan dan keselamatan gedung dapat 

terpelihara dengan baik. Berikut adalah foto-foto 

keadaan gedung MRC terkini yang harus segera dila-

kukan perbaikan atau perawatan yang melibatkan 

kedua belah pihak. (FRY) 



 

RAPAT RUTIN MANAJEMEN DAN KARYAWAN DTM 

R 
apat rutin karyawan dan manajemen DTM UI 

adalah kegiatan yang rutin dilakukan sebagai 

upaya untuk memberikan pelayanan yang 

lebih baik untuk mahasiswa, dosen dan rekan kerja. 

Untuk itu diperlukan kordinasi antar karyawan dan 

manajemen DTM UI. Rapat ini dihadiri oleh Dr-

Ing.,Ir. Nasruddin, M.Eng, Dr.Ir. Ario Sunar Baskoro, 

ST.,M.Eng dari unsur manajemen sedangkan dari un-

sure karyawan dihadiri oleh Saripudin, Feri, David, 

Udiyono, Indah, Nurul, Maryani, kali ini rapat mem-

bahas kegiatan berupa : 

 Persiapan kegiatan olah dalam rangka menyambut 

hut FTUI 

 Mesin foto copy DTM 

 Maintenance gedung MRC 

 Buku tahunan 

 Dll (NFQ) 

SYUKURAN PROF. NANDY PUTRA 

S 
ebagai bentuk rasa syukur Prof. Nandy Putra 

atas karunia yang telah diberikan Allah SWT 

kepadanya maka dilaksanakan kegiatan syu-

kuran bersama staf pengajar dan karyawan departe-

men yang bertempat di DTM Lounge. Semoga apa 

yang beliau cita-citakan dapat terwujud dan menda-

patkan keberkahan dari Allah SWT, amin (NFQ) 
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