
RAPAT KERJA DOSEN DTM - FTUI 

U 
ntuk meningkatkan konsolidasi 

serta menyusun rencana 

perkembangan ke depan, sege-

nap Dosen DTM-FTUI mengadakan Rapat 

Kerja. Rapat Kerja dilaksanakan pada 2-3 

Desember 2017 bertempat di Aston Bogor 

Holel.  Acara dibuka dengan sambutan 

Ketua Departemen UI, Dr.-Ing. Nasrud-

ding, M.Eng Acara dilanjutkan dengan 

presentasi tentang apa yang sudah dil-

akukan manajemen. Tema sentral kali ada-

lah, pengembangan akademik dan non-

akademik selama lima tahun ke depan. 

Hari pertama dihadiri oleh sekitar 30 

dosen DTM yang kemudian dibagi men-

jadi tiga sub agenda sesuai dengan KI yai-

tu KE, PMO, Kapal. Acara cukup renyah 

dengan berbagai candaan khas dosen 

DTM. Agenda hari pertama ditutup sesuai 

jadual pukul 21.30 wib. 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 berjalan dengan baik. Semoga 

dengan raker kali ini DTM semakin dide-

pan dalam kegiatan  pengajaran, penelitian 

maupun pengabdian kepada masyarakat. 

Maju terus DTM UI.(NFQ) 



RESEARCH PROPOSAL GRANT INTERNASIONAL 

P 
ada tanggal 9 November 2017 telah 

diadakan Workshop II yang diadakan oleh 

World Class Professor (WCP) Program 

dengan mengusung tema “Penyusunan Proposal 

Research Grant Internasional”. Pemateri dari 

workshop kali ini mengundang Bapak Ir. Chairul 

Hudaya, S.T., M.Eng., PH.D, IPM dari Departemen 

Teknik Elektro yang telah berhasil medapatkan 

dana hibah riset berskala internasional. Narasumber 

lainnya ialah Prof T.M. Indra Mahlia dari Universiti 

Tenaga Nasional sebagai dosen tamu untuk 

program WCP ini. Dengan jumlah dosen yang 

bergelar Guru Besar dan dengan strata pendidikan 

S3 yang jumlahnya cukup banyak di Departemen 

Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas 

Indonesia (DTM FTUI), serta makin banyaknya 

dosen-dosen DTM FTUI yang mendapatkan hibah 

penelitian dari UI dan DIKTI, maka kiranya perlu 

bagi dosen-dosen untuk mencoba membuat 

proposal hibah penelitian yang bersumber dari dana 

International yang saat ini jumlahnya cukup banyak. 

Dengan mendapatkan hibah international maka 

akan secara langsung meningkatkan kolaborasi 

antara peneliti dari lingkungan DTM FTUI dengan 

partner luar negeri yang saling menguntungkan. 

Tentunya, pembuatan proposal hibah grant 

international mempunyai karakteristik yang berbeda 

dengan hibah yang bersumber dari dalam negeri. 

Untuk itulah maka pemahaman terhadap 

karakteristik hibah international dan strategi untuk 

mendapatkannya menjadi sangat penting dari orang 

berpengalaman untuk membuat proposal tersebut. 

(NFQ) 

 



ICSOT INDONESIA 2017 

K 
onferensi Internasional Teknologi Kapal 

dan Lepas Pantai dan yang lebih dikenal 

sebagai ICSOT adalah konferensi dua 

tahunan dan diselenggarakan bersama oleh 

universitas- universitas di Indonesia dan Royal 

Institute of Naval Architects (RINA). Konferensi 

tersebut diprakarsai di ITS pada tahun 2010 sebagai 

bagian dari 50 tahun ulang tahun ITS dan pendidikan 

tinggi dalam arsitektur angkatan laut di Indonesia, 

100 tahun PT DPS galangan kapal tertua di Indonesia 

dan 150 tahun RINA. Konferensi kedua diadakan di 

Universitas Pattimura (Ambon) pada tahun 2012, 

Konferensi ketiga diadakan di Universitas 

Hasanuddin (Makassar) pada tahun 2014, dan 

Konferensi keempat diadakan di Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember (ITS) pada tahun 2015 sebagai 

konferensi khusus dalam rangka memperingati ulang 

tahun 10 tahun RINA Indonesia. Sejauh ini selama 

tiga konferensi, delegasi dan peserta berasal dari 

Inggris, Swedia, Norwegia, Belanda, Belgia, Turki, 

Australia, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. 

Konferensi berikutnya dan kelima akan diadakan di 

Universitas Indonesia (UI) Depok - Jakarta pada 

tangga l4-15 November2 017. Seperti konferensi 

sebelumnya, temanya adalah "Development in Ships 

Design and Construction". Meski tema ini terbatas 

pada aspek desain dan konstruksi, namun temanya 

bisa dikaitkan dan dikembangkan hingga aspek lain 

seperti hidrodinamika, keamanan laut, lingkungan, 

material, kapal penangkap ikan, logistik maritim, dan 

lain-lain. Acara di Universitas Indonesia Fakultas 

Teknik Departemen Teknik Mesin Program Studi 

Teknik Perkapalan dibuka oleh Dr. Ir. M. Asvial, 

M.Eng. Sebagai perwakilan dari Fakultas Teknik 

Universitas Indonesia. (NFQ) 

http://staff.ui.ac.id/ir.muhammad
http://staff.ui.ac.id/ir.muhammad


IMAGINE, IDEAS, INSPIRE 

M 
arsekal TNI Purnawirawan Chappy 

Hakim hadir di Fakultas Teknik 

Universitas Indonesia sebagai Keynote 

Speaker pada seminar I3 (Imagine, Ideas, Inspire) 

IMM FTUI 2017 dengan tema “Make Indonesian 

Aviation Great Again”. Pada seminar yang 

dilaksanakan di Ruang Auditorium K.301 pada 

tanggal 17 November 2017, bahasan dimulai dengan 

sejarah industri penerbangan Indonesia. Pada masa 

itu, BJ Habibie adalah tokoh yang berperan besar 

sebagai penggerak produk kolaborasi antara IPTN dan 

bersama CASA, CN-235.  Selain itu, pembahasan 

dilanjutkan kearah potensi industri aviasi Indonesia di 

masa depan. Chappy Hakim sendiri sangat yakin 

bahwa prospek aviasi Indoneisa memiliki masa depan 

yang cerah. Hal yang unik dari seminar kemarin, 

adalah bagaimana perjalanan beliau yang memilih 

jalan hidup sebagai seorang penulis dengan latar 

belakang angkatan bersenjata. Beliau mengutip dari 

perkataan seniornya “ Menulis itu bukanlah soal 

orang lapangan atau bukan, menulis itu adalah soal 

ndas-mu (kepala) ada isinya atau tidak.”sebelum 

menutup seminarnya, beliau memberikan pesan yang 

sangat inspiratif bagi semua audience yang datang, 

terutama kepada mahasiswa Departemen Teknik 

Mesin yang hadir dalam seminar I3, bahwa saat ini 

Indonesia telah selesai dalam mengeksplorasi darat 

dan lautnya. Penting bagi kita untuk segera 

melebarkan sayap untuk menjelajah daerah udara 

Indonesia. Saya, sebagai perwakilan mahasiswa DTM 

Ui, sangat bersyukur dapat bertemu dan berdiskusi 

serta diberi kesempatan untuk mendengarkan 

pengalaman, sejarah serta ilmu beliau. Hal ini menjadi 

pegangan baru bagi kita calon mechanical engineer 

untuk tetap dan terus terpacu membangun Indonesia. 

(NFQ/IMM)  



SEMINAR SERIES 2017 

S 
eminar series yang diselenggarakan oleh De-

partemen Teknik Mesin FTUI bertempat di 

Ruang Chevron, Gedung Dekanat FTUI. Kali 

ini menghadirkan pembicara  H. Yamazawa dari 

Department of Applied Energy Engineering Nagoya 

University tema yang disampaikan adalah “ Air con-

centration estimation of radionuclides discharged 

from Fukushima Daiichi NPS”. (NFQ) 

PERESMIAN RUANG PROGRAM STUDI TEKNIK PERKAPALAN 

S 
etelah melakukan perbaikan akhirnya ruang 

untuk pengajar program studi teknik perka-

palan secara resmi telah diresmikan olegh 

ketua departemen teknik mesin dan dihadiri oleh 

dosen-dosen departemen teknik mesin, semoga 

dengan diresmikannya ruang dosen program studi 

teknik perkapalan semakin meningkatkan kualitas 

dan kuantitas dari program teknik perkapalan dan se-

makin banyak hasil-hasil riset yang dapat diterbitkan 

baik jurna internasional dan nasional. (NFQ) 

https://www.researchgate.net/institution/Nagoya_University/department/Department_of_Energy_Engineering_and_Science


PROMOSI DR. RATIKO 

P 
ada hari Jumat, 8 Desember 2017. Departe-

men Teknik Mesin UI mengadakan Sidang 

Promosi Doktor atas nama : Ratiko 

(1306435373) dengan Judul Optimasi Sistem Ventilasi 

dan Tata Udara Untuk Instalasi Penyimpanan Semen-

tara Bahan bakar Nuklir Bekas dari Reaktor Nuklir 

Riset G.A Siswabessy. Sebagai  Promotor : Dr.-Ing.Ir. 

Nasruddin, M.Eng, Ko-Promotor : Dr.Ir. Budi-

hardjo, Dipl.-Ing, Prof.dr.Ir. Djarot Sulistio 

Wisnubroto, M.Eng, Panitia Penguji : Dr.Ir. 

Engkos Achamd Kosasih, M.T, Dr.Ir. AS Natio 

Lasman, Prof.Dr. Hiromi Yamazawa, Prof.Dr. 

T.M. Indra Mahlia. 

Pada penelitian ini dilakukan penelitian analisis serta 

optimasi system ventilasi dan tata udara Instalasi 

Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Nuklir Bekas 

tipe basah dan tipe kering (interim wet storage and dry 

storage for spent nuclear fuel) untuk bahan bakar bekas  

reactor nuklir riset G.A. Siswabessy Serpong, Indone-

sia. Focus penelitian ini adalah analisa efek dari perbe-

daan temperature didalam dan diluar vessel pada kon-

sentrasi radon didalam vessel yang memiliki 2 lubang 

(opening) untuk masuk dan keluarnya udara kedalam 

dan dari dalam vessel. Eksperimen dilakukan di Labor-

atorium Departement of Applied energy Engineering 

Nagayo University, Jepang. Hasil eksperimen menun-

jukan pola hubungan sistematik pada laju penurunan-

konsentrasi tradon terhadap perbedaan temperature, 

semakin tinggi perbedaan temperature akan dihasilkan 

laju penurunan konsentrasi radon yang juga semakin 

tinggi. Penelitian ini bias berkontribusi untuk permod-

elan perubahan konsentrasi radon akibat perbedaan 

temperature dua ruangan bersebelahan. Perlu diketahui 

Ratiko adalah lulusan doctor ke 47 di Departemen 

Teknik Mesin FTUI.  (NFQ) 



PROMOSI DR. AMUHAMMAD AMIN 

P 
ada hari kamis, 14 Desember 2017. Departe-

men Teknik Mesin UI mengadakan Sidang 

Promosi Doktor atas nama : Muhammad 

Amin (1406584574) dengan Judul Studi Eksper i-

mental Pada Karakter Phase Change Material dan nao-

PCM Untuk Aplikasi Thermal. Sebagai  Promotor : 

Prof.Dr-Ing. Nandy Setiadi Djaya Putra, Ko-

Promotor : Dr.Ir. Engkos Achmad Kosasih, M.T,  Pen-

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

Prof.Dr.Ir. Raldi Artono Koestoer, DEA, Dr.Ir. 

Warjito, M.Eng, Dr.Ir. Imansyah Ibnu Hakim, 

M.Eng, Eny Kusrini, PhD, Prof.Dr.Ir. T.M. Indra 

Mahlia. Ringkasan diser tasi sebagai ber ikut : Pent-

ingnya penyimpanan energy termal menggunakan 

Phase Change Material (PCM) untuk kebutuhan ap-

likasi seperti pada manusia dapat menghangatkan 

tubuh, pada aplikasi solar kolektor dapat memanaskan 

air, pada building dapat menghemat energi listrik, dan 

pada manajemen termal dapat menstabilkan baterai 

dari keadaan panas. Disisi lain tren masa depan 

dibidang PCM berkaitan dengan penggunaan nano. 

Material nano dapat meningkatkan performa PCM. 

Oleh karena itu perlu dikaji PCM dan nano-PCM un-

tuk digunakan sebagai aplikasi termal. Untuk mengkaji 

PCM dan nano-PCM biasanya yang sangat diperlukan 

yaitu, mengetahui sifat termal PCM, cara merekayasa 

peningkatan kondiktivitas termal, membuat shape-

stabilized komposit PCM, mengetahui stabilitas termal 

dengan cara membuat alat uji siklus termal PCM, dan 

terakhir aplikasi PCM tersebut. Perlu diketahui Mu-

hammad Amin adalah lulusan doktor ke 48 di Departe-

men Teknik Mesin FTUI. (NFQ) 
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