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PROMOSI DOKTOR MUKSIN SALEH 

P 
ada hari rabu, 7 Juni 2017. De-

partemen Teknik Mesin UI men-

gadakan Sidang Promosi Doktor 

atas nama : Muksin Saleh dengan Judul 

“Pemodelan dan Eksperimen Skala Labo-

ratorium Pembakaran Spontan batubara 

Peringkat Rendah Indonesia”. Sebagai  

Promotor : Prof.Dr.Ir. Yulianto sulistyo 

N u g r o h o ,  M . S c ,  K o - P r o m o t o r 

Dr.rer.nat. Ir. Yuswan Muharam, M.T. 

Penguji : Prof.Dr.Ir. I Made Kartika D, 

Dipl.Ing., Prof.Dr.Ir. Bambang Su-

giarto, MEng., Prof.Dr.Ir. Adi Suryosa-

tyo, MEng., Prof.Dr.Ir. Harwin sap-

toadi, MSME., Dr.Ir. Lukman Shala-

huddin, M.Sc. Berikut ringkasan Diser-

tasi. Saat ini, batubara merupakan salah 

satu bahan bakar yang paling penting yang 

diperdagangkan secara global dalam me-

menuhi peningkatan kebutuhan energy. 

26% dari kebutuhan energy primer di 

dunia dihasilkan dari batubara dan men-

yediakan 41% dari produksi listrik di selu-

ruh dunia. Kegiatan utama dari studi ini 

adalah melakukan eksperimen dengan 

mengunakan metode uji yang berbeda 

menggunakan batubara peringkat rendah 

Indonesia. Tiga metode eksperimental 

digunakan untuk mempelajari perilaku 

pemanasan mandiri dari batubara pering-

kat rendah Indonesia. Metode eksperimen 

tersebut adalah  metode termoravimetri 

dengan TG-DTA, metode crossing point 

(CPT) dan metode adiabatic. (TIN)  
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PROMOSI DOKTOR JOHNI JONATAN NUMBERI 

P 
ada hari rabu, 7 Juni 2017. Departemen 

Teknik Mesin UI mengadakan Sidang Pro-

mosi Doktor atas nama : Johni Jonatan 

Numberi dengan Judul “Analisis Eksperimental Di-

fusion Laminar Jet Flame Bioetanol Ampas sagu 

pada Aplikasi Tungku Honai Burner Untuk Kebutu-

han energy Rumah Tangga di Provinsi Papua”. Seba-

gai  Promotor : Prof.Dr.Ir. I Made Kartika Dhipu-

tra., Dipl.Ing., Ko-Promotor :Prof.Dr.Ir. Yulianto 

Sulistyo Nugroho, M.Sc. Penguji : Prof.Dr.Ir. 

Bambang Sugiarto, MEng., Prof.Dr.Ir. Adi 

Suryosatyo, MEng., Prof.Dr.Ir. Harwin Saptoadi, 

MSME., Dr.Ir. Lukman Shalahuddin, M.Sc., 

Prof.Dr.Ir. Harinaldi, MEng., Dr.Agus S Pami-

tran, ST., MEng. Berikut ringkasan Disertasi. 

Eksperimental diffusion lamir jet flame bioetanol 

ampas sagu pada tungku pembakaran honai burner 

terdiri dari pre-experimental dan eksprimental. Pre-

experimental meliputi karakterisasi material ampas 

sagu dan karakterisasi bahan bakar boietanol. Ekspri-

mental meliputi flame characteristic, frame phenom-

ena dan kinerja honai burner dengan parameter 

utama adalah distribusi temperature, distribusi te-

kanan dan distribusi kecepatan. Novely pada peneli-

tian ini adalah diffusion laminar jet frame bioetanol 

ampas sagu menggunakan honai burner secara at-

mosphere dengan laju aliran bahan bakar berdasar-

kan gravitasi. Kontribusi penelitian ini sebagai salah 

satu solusi dalam menjawab permasalahan energy 

daerah, kebutuhan energy, akses terhadap energy, 

ketersediaan energy dan menciptakan kemandirian 

energy daerah dari pemanfaatan limbah ampas sagu 

sebagai bahan bakar bioetanol. Secara khusus peneli-

tian ini dapat diaplikasikan pada proses pembakaran 

tungku menggunakan honai burner untuk kebutuhan 

energy rumah tangga masyarakat Papua di daerah 

terisolasi.(TIN) 
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PROMOSI DOKTOR SUPRIYADI 

P 
ada hari selasa, 13 Juni 2017. Departemen 

Teknik Mesin UI mengadakan Sidang Pro-

mosi Doktor atas nama : Supriyadi den-

gan Judul “Optimasi Unsur doping Pada Nanostruk-

tur Berbasis Karbon sebagai Media Penyimpanan 

Hidrogen : Analisa Termodinamika Molekular”. 

Sebagai  Promotor : Dr.-Ing.Ir. Nasruddin, 

M.Eng., Ko-Promotor :Dr.Ir. Engkos Ahmad Ko-

sasih, MT., Penguji : Prof.Dr.Ir. I Made Kartika 

Dhiputra, Dipl.Ing., Dr.Ir. Budihardjo, Dipl.Ing., 

Prof.Ir. Mahmud Sudibandriyo, M.Sc,PhD., 

Dr.Ir. Sri Harjanto., Brian Yuliarto, ST, M.Eng, 

PhD. Berikut ringkasan Disertasi. Berbagai upaya 

meningkatkan kapasitas adsorpsi hydrogen pada 

CNT banyak dilakukan diantaranya melalui : opti-

masi struktur, pengaturan unsure doping serta modi-

fikasi pada CNT sehingga diperoleh CNT dengan 

karakteristik baru, atau material dengan struktur 

baru. Jenis material nanostruktur yang sekarang 

banyak menarik perhatian adalah Boron Carbide, 

Baron Nitride dan Carbon Nitride. Pada penelitian 

ini model struktur yang dibahas adalah Triazine 

Nanotube (SWTNT), Triazine Nanotube dengan 

substitusi Boron dengan doping Lithium 

(SWBTLi2NT) yang secara struktur maupun ap-

likasi untuk hydrogen storage belum banyak diba-

has. Berbagai ukuran termodinamik menunjukan 

bahwa tanpa modifikasi sulit bagi SWCNT me-

menuhi criteria untuk aplikasi penyimpanan hydro-

gen. Langkah modifikasi yang dilakukan melalui 

substitusi dan doping logam merupakan peta jalan 

yang mengarah untuk didapatkan material baru yang 

dapat memenuhi target DoE. Dengan demikian 

(SWBTLi2NT) dapat diusulkan sebagai material 

jenis baru yang memenuhi berbagai persyaratan un-

tuk aplikasi hydrogen storage. (MYN) 
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PROMOSI DOKTOR  M. HADI KUSUMA 

P 
ada hari rabu, 14 Juni 2017. Departemen 

Teknik Mesin UI mengadakan Sidang Pro-

mosi Doktor atas nama : M. Hadi Ku-

kuma dengan Judul “Sistem Pendinginan Pasif di 

Kolam Penyimpanan Bahan Bakar Bekas Nuklir 

Dengan Menggunakan Pipa Kalor”. Sebagai  Pro-

motor : Prof.Dr.-Ing. Nandy Setiadi Djaya Putra. 

Ko-Promotor :Prof.Dr.Ir. Raldi Artono Koestoer, 

DEA., Dr.Ir. Anhar Riza Antariksawan, DEA. 

Penguji : Prof.Dr.Ir. Harinaldi, M.Eng., Prof.Dr. 

I Made Kartika Dhiputra, Dipl.Ing., Dr.Ir. Eng-

kos Ahmad Kosasish, MT., Prof.Dr.Ir. Bambang 

Teguh P, Dipl.Ing, DEA. Berikut ringkasan Diser-

tasi. Untuk meningkatkan keselamatan termal pada 

saat terjadi kecelakaan akibat station blackout, verti-

cal straight wickless-heat pipe (pipa kalor lutus 

tanpa sumbu kapiler yang diletakan secara vertical) 

diusulkan sebagai system pendingin pasif baru un-

tuk pembuangan panas sisa hasil peluruhan di ko-

lam penyimpanan bahan bakar bekas nuklir. Pipa 

kalor akan membuang panas peluruhan dari kolam 

penyimpanann bahan bakar nuklir dan dapat men-

jaga system tetap aman. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menginvestigasi karakteristik, fenomena per-

pindahan kalor, dan unjuk kerja termal pipa kalor 

yang digunakan mencari pengaruh kecepatan-

pendiginann dengan besarnya kalor yang harus 

dibuang, menganalisis keserupaan dimensi dari pipa 

kalor yang digunakan, dan mengetahui teknologi 

pipa kalor yang dapat digunakan sebagai system 

keselamatan pasif di instalasi nuklir pada kondisi 

kecelakaan akibat station blackout. (IDA) 
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PROMOSI DOKTOR ADRIANUS PANGARIBUAN 

P 
ada hari selasa, 4 Juli 2017. Departemen 

Teknik Mesin UI mengadakan Sidang Pro-

mosi Doktor atas nama : Adrianus Pan-

garibuan dengan Judul “Pencegahan Pertumbuhan 

Api Pada Kabel Listrik Dalam Kebakaran Ruang 

Dengan Pengendalian Konsentrasi Oksigen”. Seba-

gai  Promotor : Prof.Ir. Yulianto S Nugroho, 

MSc.,PhD, Ko-Promotor :Prof.Dr.Ir. I Made Kar-

tika Dhiputra, Dipl.Ing. Penguji : Prof.Dr.Ir. 

Harinaldi, M.Eng., Prof.Dr.Ir. Bambang Su-

giarto, M.Eng., Prof.Dr.Ir. Danardono Agus Su-

marsono, DEA., Dr.Ir. Bambang Anggoro Soed-

jarno., Ridha Yasser, PhD. Berikut ringkasan Dis-

ertasi : Kebakaran pada bangunan baik komersial 

maupun industri selama ini selalu mengkambing hi-

tamkan listrik sebagai penyebab. Terlepas apakah 

benar kebakaran tersebut diakibatkan oleh listrik atau 

tidak, namun hasil statistic baik internasional atau 

nasional menyatakan bahwa kebakaran akibat listrik 

diatas 83%. Dari 83% kebakaran akibat listrik terse-

but 90% dinyatakan bahwa kebakaran diakibatkan 

oleh hubungan pendek listrik (electrical short cir-

cuit). Dari 90% kebakaran yang diakibatkan listrik 

97% dimulai dari kabel ukuran kecil atau bisa dikata-

kan sebagai kebel yang digunakan sehari-hari di-

mana ukuran penampangnya antara 1 mm2 sampai 

2,5 mm2. proses terjadinya kebakaran karena listrik 

dalam kondisi normal selalu dimulai dengan adanya 

perubahan kenaikan temperature dalam inti kabel 

yang umumnya logam (heat source) dan adanya iso-

lasi kabel pada kondisi tertentu berubah menjadi ba-

han bakar (fuel) dan oksigen yang tersedia. Salah 

satu jalan untuk menghambat tumbuhnya apai pada 

kabel adalah dengan mengurangi konsentrasi oksigen 

sampai batas tertentu dimana pada konsentrasi ini 

apai dapat dihambat bahkan dihindari pertumbu-

hannya, namun disisi lain penurunan konsentrasi ok-

sigen ini harus masih dalam batas aman bagi manu-

sia. (NFQ) 



DTMirror  

Get the  

Ref lec t ion  

PROMOSI DOKTOR BAMBANG ARIANTARA 

P 
ada hari rabu, 5 Juli 2017. Departemen 

Teknik Mesin UI mengadakan Sidang Pro-

mosi Doktor atas nama : Bambang Arian-

tara dengan Judul “Pencegahan Pertumbuhan Api 

Pada Kabel Listrik Dalam Kebakaran Ruang Dengan 

Pengendalian Konsentrasi Oksigen”. Sebagai  Pro-

motor : Prof.Dr.-Ing. Nandy Setiadi Djaya  Putra. 

Ko-Promotor : Prof.Dr.Ir. Raldi Artono Koestoer, 

DEA., Sugeng Supriadi, ST, MSEng, PhD. Pen-

guji : Prof.Dr.Ir. I Made Kartika Dhiputra, 

Dipl.Ing., Dr.-Ing.Ir. Nasruddin, MEng., Dr. Agus 

Sunjarianto Pamitran, ST, MEng., Prof.Dr.Ir. 

Bambang Teguh P, Dipl.Ing, DEA. Berikut ringka-

san Disertasi : Pembangkitan kalor pada baterai dan 

motor listrik akan meningkatkan temperature ker-

janya. Temperature kerja yang terlalu tinggi akan 

menurunkan kinerja dan memperpendek umur pakai 

baterai dan motor listrik. Kemajuan teknologi baterai 

telah menghasilkan baterai-baterai Lithium-ion ber-

dentitas energy sangat tinggi. Namun demikian ke-

majuan ini disertai dengan resiko terjadinya thermal 

runaway yang dapat menyebabkan terjadinya kece-

lakaan yang serius seperti yang dialami oleh pesawat 

Boeing 787 Dreamliner di Jepang. Untuk operasi 

kendaraan listrik yang aman, dengan kinerja yang 

tinggi serta umur pakai yang panjang diperlukan sys-

tem manajemen termal yang handal dengan bobot 

ringan, ukuran yang ringkas dan hemat energy. Pipa 

kalor merupakan perangkat termal yang memiliki 

kapasitas perpindahan kalor perluas satuan yang 

tinggi, berbobot ringan, berukuran ringkas  dan tidak 

memerlukan pasokan daya eksternal. (NFQ) 



SEMINAR “KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT” 

S 
eminar ini dilaksanakan dalam rangka men-

ingkatkan kepedulian (awareness) terhadap 

keselematan transportasi laut. Seminar ini 

dilaksanakan bertepatan bertepatan dengan Hari Laut 

Dunia yang jatuh pada tanggal 8 Juni setiap tahunnya. 

Turut hadir dan membuka acara Deka Fakultas Teknik 

Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA, 

didampingi oleh ketua program studi Teknik Peka-

palan, Dr. Agus S.Pamitran ST., M.Eng beserta ja-

jarannya. Dalam sambutannya Dekan FTUI menegas-

kan pentingnya keselamatan trasnportasi laut dalam 

upaya mengurangi angka kecelakaan kapal. 

Seminar ini mengambil tema “Keselamatan Trasnpor-

tasi Laut” dalam rangka menyambut angkutan lebaran 

2017 dihadiri oleh para stakeholder di bidang trans-

portasi laut dan juga akademisi yang ahli di bidang 

keselematan (safety). 

 Pada Sesi Pertama Hadir sebagai pembicara 

dalam seminar ini adalah Direktur Armada perusahaan 

kapal nasional PT. Pelni, Muhammad Tukul Harsono. 

Hadir juga ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sun-

gai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAB), Khoiri 

Soetomo, SE. 

 Pada Sesi Kedua, hadir sebagai pembicara per-

tama yaitu ahli fire safety FTUI, Prof. Ir. Yulianto S. 

Nugroho, M.Sc., Ph.D, dalam kesempatan ini menge-

mukakan pentingnya hirarki dan tanggung jawab 

setiap komponen dalam meningkatkan keselematan. 

Sebagai pembicara kedua sesi ini hadir juga Ir. 

Sugeng Yulianto Kadiv (Design Approval PT. Biro 

Klasifikasi Indonesia). Hadir sebagai pembicara tera-

khir, Dr. Capt. Antoni dari Sekolah Tinggi Ilmu Pe-

layaran. Dalam kesempatan ini beliau mengemu-

kakan awak kapal Indonesia pada umumnya sudah 

memenuhi kompetensi pelaut. Namun pada ken-

yataanya, dikala terjadi kecelakaan transportasi laut 

beliau mengungkapkan sering kali awak kapal men-

jadi penyebab utama kecelakaan tersebut. Pemaha-

man ini perlu dilursukan bahwanya kecelakaan dilaut 

bukan semata mata karena awak kapal namun bisa 

bikarenakan oleh kesalahan kebijakan (policy) yang 

diterapkan oleh regulator. Seminar yang dihadiri se-

banyak 68 peserta dari berbagai institusi ini diharap-

kan dapat terus dilanjutkan agar dapat memberi ma-

sukan dan rekomendasi terkait keselamatan transpo-

ratsi laut di Indonesia. (NFQ/MAB) 
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BUKA PUASA BERSAMA 

P 
ada Bula suci ramadhan 1438 H 

tahun ini, adalah moment terbaik 

untuk melangkah bersama menuju 

perkembangan. Perkembangan hati, pikiran, 

fasilitas, dan struktural. Bulan puasa biasa 

dijalani dengan suka cita oleh para muslim 

yang menjalankannya. Dalam rangka mem-

perkuat tali silaturahim antara dosen dan kary-

awan, Departemen Teknik Mesin UI mengada-

kan acara buka puasa bersama pada Jumat, 9 

juni 2017 di RM. Simpang Raya, Margonda 

Depok. Kegiatan buka puasa ini merupakan 

acara tahunan yang rutin dilaksanakan oleh 

Departemen Teknik Mesin UI, sebagai wujud 

syukur dibulan yang penuh penuh berkah, rah-

mat dan maghfiroh (ampunan). Acara ini di-

hadiri oleh dosen, karyawan DTM dan kary-

awan P2M Mesin unit Salemba Jakarta. Se-

moga dengan momen buka pusa bersama ini 

menumbuhkan ibadah kita untuk saling ber-

bagi Abu As-Suwar AL-Adawi berkata: 

“Dahulu orang-orang dari Banu Adi menunai-

kan shalat di masjid ini, Tidak ada yang berbuka 

salah satu diantara mereka terhadap makanan 

dengan kondisi sendirian. Kalau ada orang yang 

makan bersamanya, maka dia akan makan. 

Kalau tidakada, maka makanannya dikeluarkan 

ke masjid dan makan bersama orang-orang. Dan 

orang-orang makan bersamanya. Dan ibadah 

memberikan makanan, akan tumbuh ibadah-

ibadah yang banyak diantaranya, saling kasih 

sayang, saling mencintai kepada orang yang 

memberikan makanan. Hal itu menjadikan se-

bab masuk surga”. Sebagaimana sabda Nabi 

Sallallahu’alaihi wa sallam: “Kamu semua tidak 

akan masuk surga sampai beriman, dan tidak 

(sempurna) keimanan kamu semua sampai 

saling mencintai diantara kalian.” (HR. Mus-

lim). (NFQ) 
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