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PROMOSI DOCTOR AGRI SUWANDI 

P 
ada hari kamis, 5 Januari 2017. 

Departemen Teknik Mesin UI 

mengadakan Sidang Promosi Dok-

tor atas nama : Agri Suwandi (13 06 43 

5322) dengan Judul Pengembangan Peran-

cangan dan Manufaktur Customized Pros-

theses Yang Lebih Cepat Untuk Peng-

gantian Total Sendi Lutut. Sebagai  Pro-

motor : Prof.Dr.Ir. Tresna P. Soemardi, 

SE.,MS. Ko-Promotor Dr.Ir. Gandjar 

Kiswanto, M.Eng., Ko-Promotor Dr.dr. 

Widjajalaksmi Kusumaningsih, SpKFR

(K).,MSc. Panitia Penguji : Prof.Dr.Ir. 

Danardono AS., DEA., Dr.Ir. Gatot 

Prayogo, MEng.,  Jos Istiyanto, 

ST.,MT.,PhD., Dr.dr. Agus Hadian Ra-

him,SpOT(K),M.Epid,MH.Kes.FICS., 

Dr.Ir. Agus H.S. Reksoprodjo, DIC.T 

Berikut ringkasan Disertasi, Prostheses 

umumnya digunakan untuk mengganti 

bagian yang hilang karena cidera (trauma), 

sejak lahir (congenital) dan atau untuk 

melengkapi cacat bagian dari tubuh. 

Dalam menghasilkan produk prostheses 

TKR sesuai dengan dimensi bagian lutut 

pasien diperlukan suatu model proses yang 

mampu menghasilkan produk optimal. 

Dalam disertasi ini, penelitian terbagi men-

jadi tiga tahap utama, yaitu: pengemban-

gan desain, pengembangan proses manu-

faktur serta pengujian prototype secara se-

derhana. Hasil perbandingan antara di-

mensi tulang dan produk hasil menunjukan 

kesesuaian dimensi dan waktu proses 

manufaktur yang lebih cepat. Secara 

umum, metode dalam mendapatkan data 

dimensi dan proses manufaktur yang 

dikembangkan dapat diaplikasikan. (NFQ) 
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R 
abu 18 Januari 2017 telah dilaksanakan ku-

liah umumoleh Prof. Wojciech Sulisz dari 

Polish Academy ofScience, Polandia. Tema 

yang dibawakanyaitu mengenai “Introduction of 

Freak WaveFormation”. Materi yang disampaikan 

mengulas terjadinya pembentukan  “Freak 

Wave”pada laut Baltic besertadampak dari gelom-

bang tersebut. Istilah “Freak Wave” merupakan 

gelombang laut yang mempunyai ketinggian 

(umumnya) diatas 20 meter. Penjelasan mengenai 

“Freak Wave” dianalisa berdasarkan studieksperi-

men dan analitik di laboratorium Hydrodynamic Isti-

tytut Budownictwa Wodnego. Pada akhir presen-

tasinya, Prof. Wojciech Sulisz yang juga sebagai 

ketua “Department of Wave Mechanics andStruc-

tural Dynamics” memberikan peluang kerjasama 

penelitian terkaitbidang gelombang laut. Bagi 

peneliti dan mahasiswa yang tertarik pada peneli-

tiannyabisa menghubungi telp (+48)585222937 atau 

email : sulisz@ibwpan.gda.pl (NFQ/MAB) 

ULANG TAHUN PROF . YANUAR 

P ada hari jumat, 13 Januari 2017 berlangsung 

acara selamatan ulang tahun ke 57 Prof. Yanuar. 

Acara berlangsung dengan penuh khidmat dan penuh 

nikmat. Venue terpilih kali ini adalah DTM Lounge 

dengan menu andalan sate kambing dan sop kambing. 

Selamat ulang tahun Prof Yanuar, semoga senantiasa 

diberikan kesehatan dan sukses terus dalam pengama-

lan tri dharma pendidikan, amin. Berikut sekilas ten-

tang Prof. Dr. Ir. Yanuar. M.Eng., M.Sc. adalah Guru 

Besar di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Indonesia, beliau meraih gelar sarjana 

Teknik Mesin di FTUI pada tahun 1985. Beliau men-

yelesaikan pendidikan master jurusan Perkapalan di 

Hiroshima University pada tahun 1993 dan Teknik 

Mesin di Tokyo Metropolitan University tahun 1996. 

Gelar doctor bidang Mechanical Engineering 

diperoleh di Tokyo Metropolitan University pada ta-

hun 1998. (NFQ) 



DTMirror 
 

Get the  

Ref lec t ion  

DISKUSI MARITIME TEKNIK PERKAPALAN DTM UI 

D 
iskusi Small LNG Carrier untuk Indonesia, 

Pembukaan oleh Pak Agus, perkenalan men-

genai Teknik Perkapalan beserta sounding 

mengenai rencana FTUI menjadi rujukan teknologi 

dan manajemen maritim, penjelasan mengenai latar 

belakang perlunya group diskusi khususnya small 

LNG carrier, Materi pertama dari Pak Mukti dengan 

judul ‘Small LNG untuk memenuh supply chain’. Isi 

materi diawali mengenai perkembangan industri dan 

transportasi LNG, kemudian dilanjutkan mengenai 

definisi small LNG carrier, karakteristik, type dan 

juga kebutuhan teknologinya. Materi juga membahas 

contoh desain small LNG carrier,  skema pemban-

gunan di Indonesia, ketersediaan galangan di dunia. 

Dari penjelasan Pak Mukti ada dua permasalahan 

yang ditekankan perlu adanya kajian mendalam yaitu 

kemampuan galangan lokal dan juga sistem logistik 

LNG. Materi kedua oleh Pak Hilman dengan tema 

perkembangan small LNG carrier di Indonesia, ma-

teri diawali sejarah singkat dan kemampuan perusa-

haan dibidang pembangunan kapal, kebutuhan dan 

pasokan gas LNG di Indonesia, teknologi yang 

berkembang terkait small LNG carrier, skema pem-

bangunan, desain beserta peraturan yang terakait. 

Ada tiga poin yang ditekankan mengenai small LNG 

carrier untuk Indonesia, yaitu cost effectiveness, 

flexibility dan local content. 

Beberapa point yang menarik : 

Pak Febri menilai skema transportasi LNG yang ada 

sekarang sangat tidak efisiensi karena 80% energy 

terbuang percuma untuk proses pendinginan dan 

pemanasan gas. Kedepan perlu adanya terobosan 

bagaiama meruba pola pikir ataupun diciptakan 

teknologi terkait masalah ini. 

Bang Agus Mulya menilai dalam skema transportasi 

small LNG perlu dibahasa secara menyeluruh, 

tidak hanya sisi engineering, yang paling utama 

yaitu sistem logistiknya. 

Bang Agus M91 menilai perlu ada syarat mengenai 

pembangunan fasilitas LNG yang baru, sehingga 

kedepan ada guidance yang jelas. 

Pak Hilman menekankan perlu ada kajian antara 

steakholder (PLN, Pertamina) dan UI untuk mem-

buat kajian.  

(NFQ/MAB) 
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PUBLIKASI ILMIAH DAN HIBAH PENELITIAN DOSEN DTM-UI 

P 
ublikasi Ilmiah merupakan wadah bagi para 

dosen dan mahasiswa untuk menyampaikan 

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 hasil 

karyanya yang merupakan hasil telaah ilmiah yang 

telah dipresentasikan dalam kegiatan seminar dan 

sejenisnya baik pada skala Regional, Nasional, mau-

pun  Internasional. 

Tidak hanya itu saja beberapa staf pengajar DTM pun 

telah berhasil meraih penghargaan dari Direktorat 

Inovasi dan Inkubator Bisnis (DIIB) Universitas In-

donesia sebagai penerima Award kategori Kekayaan 

Intelektual-Paten, ini merupakan suatu prestasi yang 

sangat membanggakan semoga untuk kedepannya 

akan semakin lebih banyak lagi staf pengajar turut 

serta dan mampu  meraih penghargaan khususnya di-

bidang pendidikan. Hibah Penelitian sampai saat ini 

berjumlah 34 judul yang bersumber dari berbagai 

sumber dana seperti : Hibah Desentralisasi & Kom-

petitif Nasional, Hibah Kemristek Dikti, Hibah dan 

Insentif DRPM UI Tahun 2016, Program Pengabdian 

Kepada Masyarkat Dikti dll. (MYN) 



 

KICK-OFF MEETING PERSIAPAN AKREDITASI BAN S3  

P 
uji syukur selalu kami panjatkan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Departemen Teknik Mesin UI 

sebagai salah satu wadah pendidikan memiliki 

program pendidikan yang terakreditasi tingkat 

nasional dan peraihan atas prestasi yang dicapainya. 

Pada tahun ini proses akreditasi dilakukan kembali 

setelah capaian 5 tahun lalu dengan mendapatkan nilai 

“A” (361) BAN PT. Persiapan akreditasi program 

studi dimulai dengan pelaksanaan kick-off persiapan 

yang dilaksanakan hari jumat, 27 Januari 2017. Kali 

ini departemen menunjuk Dr. Mohammad Adhitya, 

ST., MSc. sebagai ketua tim borang 

DTM. evaluasi diri kali ini diharapkan 

mencari kelebihan dari evaluasi diri bo-

rang sebelumnya. Evaluasi diri tersebut 

mengacu pada pedoman evaluasi diri yang 

telah diterbitkan BAN-PT (edisi terbaru). 

Dari hasil pelaksanaan evaluasi diri terse-

but, dibuat sebuah rangkuman eksekutif 

(executive summary), yang selanjutnya 

rangkuman eksekutif tersebut dilampirkan dalam surat 

permohonan untuk diakreditasi yang dikirimkan ke 

sekertariat BAN-PT. sebelum dokumen tersebut terle-

bih dahulu akan di review oleh Tim dari Fakultas Tek-

nik. Mudah-mudahan program Doktor Teknik Mesin 

bisa mendapatkan nilai terbaik untuk akreditasi terse-

but. Mari warga besar DTM semakin tingkatkan ke-

kompakan dan kualitas pengajaran maupun penelitian 

dan pengabdian demi suksesnya Akrediasi BAN-PT 

Departemen Teknik Mesin UI. (NFQ) 

 

JOB SAFETY ANALYSIS 

A 
nalisis keselamatan kerja 

(K3) atau dikenal dengan 

job safety analysis (JSA) 

telah dibuat untuk menciptakan 

kerja yang mengutamakan K3 di-

mana dalam analisis keselamatan 

kerja/JSA akan diisi oleh pekerja 

yang akan melaksanakan peker-

jaannya, maka harus menulis mulai 

dari awal persiapan kerja,- melak-

sanakan pekerjaan - kemudian 

setelah pekerjaan selesai. Pekerja 

tersebut juga harus menuliskan po-

tensi bahaya yang ada di urutan 

pekerjaannya dan langkah pengen-

dalian yang diambil untuk melak-

sanakan pekerjaannya. Kegiatan ini 

merupakan implementasi kese-

lamatan, kesehatan kerja dan ling-

kungan di Universitas Indonesia, 

sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Indone-

sia nomor 01 Tahun 2016. (NFQ/DSN) 
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