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MEDICAL CHECK-UP 

H 
ari selasa pagi (9/5/2017) ti-

dak seperti biasanya, jam 8 

pagi DTM FTUI sudah ra-

mai, bukan hanya oleh Bapak-Bapak yang 

memang mendominasi DTM tapi juga Ibu

-Ibu. Mereka antri untuk diambil sampel 

darah dan urinenya untuk uji klinis di la-

boratorium Prodia. Program medical 

check-up (MCU) ini merupakan program 

rutin tahunan DTM FTUI untuk mengeta-

hui status kesehatan dosen dan kary-

awannya sehingga bisa dilakukan antisi-

pasi ke depannya, seperti olah raga, men-

gontrol baik pola makan, pola tidur mau-

pun treatment lainnya sesuai hasil MCU. 

Walaupun program ini ditujukan untuk 

dosen dan karyawan, namun kita mem-

berikan kesempatan  kepada keluarga 

dosen atau karyawan untuk ikut serta den-

gan biaya sendiri tentunya namun dengan 

harga diskon yang lumayan. Peserta MCU 

mendaftar untuk mendapatkan selembar 

kertas dengan tempelan label yang banyak 

bertuliskan identitas kita serta sebuah kon-

tainer kecil untuk menampung urine. Sete-

lah itu peserta ke bagian pengambilan 

sampel darah. Untuk pengambilan sample 

darah ini, peserta harus puasa 12 jam se-

belunya. Setelah darah diambil 3 tabung 

kecil, peserta disediakan makan besar den-

gan menu nasi ayam “nasi kotak” sebagai 

bagian dari paket MCU ini. Setelah itu 

puasa lagi 2 jam. Sambil puasa para pe-

serta mengambil sampel urine sendiri dan 

mengantri untuk tes EKG atau elektrokar-

diografi. (NFQ) 
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P 
ada tanggal 12 Mei 1954 lalu, Bapak seka-

ligus orang tua kita yaitu, Bapak Prof. Dr. 

Ir. M. Idrus Alhamid telah berulang tahun. 

Kemudian pada tanggal 19 Mei 2017 beliau men-

gadakan syukuran bersama keluarga Departemen 

Teknik Mesin FTUI. Syukuran tersebut diisi dengan 

“Nasi Madura”, acara ini sangat begitu diminati dan 

dinikmati. Acara dimulai dengan sambutan dari 

KaDep DTM, Dr-Ing. Nasruddin, M.Eng dilanjutkan 

oleh Prof. Idrus. Puncak acara adalah makan bersama 

dengan seluruh staf pengajar dan karyawan yang ada 

di DTM-UI. Sekali lagi, kami ucapkan Prof. Idrus, 

semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan 

oleh Allah SWT., amien (NFQ)  

ESHARK ROK CUP 

P 
ada hari minggu 16 April 2017 Universitas 

Indonesia Karting Club (UIKC) kembali 

menorehkan prestasi setelah lama beristi-

rahat, berhasil menurunkan dua gokar, UIKC mere-

but posisi juara dikelas gearbox nasional dan juara 

satu di kelas gearbox mahasiswa pada seri ketiga 

lomba Eshark ROK Cup di sirkuit Gokar Sentul, 

jawa barat. Kedua perolehan tersebut diraih oleh 10 

orang anggota tim UIKC yang berisikan mahasiswa 

teknik mesinFTUI 2015 dengan driver Kynan Tjan-

draputra dari FIA 2015 dan Mohammad Faiz Ray-

yan dari FIA 2015. Meskipun pada awalnya gokar 

yang dikendrai Kynan Tjandraputra tidak dapat 

menyala sehingga tidak dapat mengikuti babak 

kualifikasi, ia dapat finish di urutan 1 dan 

Mohammad Faiz Rayyan yang sama sekali tidak 

mengalami masalah finis diurutan 2. Perolehan 

juara ini diharapkan  dapat membuat tim UIKC un-

tuk menjadi lebih semangat dan kompak agar dapat 

meraih kembali posisi juara di seri lomba Eshark 

ROK Cup selanjutnya. (NFQ/IMM) 



IWK FTUI 

S 
etiap kurun waktu 2 bulan sekali, Ikatan 

Wanita Keluarga Fakultas Teknik Univer-

sitas Indonesia megadakan suatu perkumpu-

lan arisan dimana anggotanya terdiri dari istri-istri 

dosen FT dan karyawati Fakultas maupun Departe-

men. Selain untuk meningkatkan rasa kekeluargaan 

sesama anggota, pada kesempatan arisan kali ini Ju-

mat,12 Mei 2017 bertempat di Ruang Chevron 

Dekanat FTUI tema acaranya adalah meningkatkan 

keterampilan di bidang Tata Boga yaitu belajar men-

ghias cake/cake decoration, momen ini dilaksanakan 

dalam rangka menyambut Dies Natalis FTUI ke 53. 

Acara dimulai pada pukul 09.00, sesi 1 diawali den-

gan sambutan dari ketua IWK dan dilanjutkan dengan 

kelas belajar menghias cake yang dipandu langsung 

oleh tim dari tata boga. Pada sesi ke 2 setelah makan 

siang, acara dilanjutkan dengan Lomba Menghias 

Cake, peserta yang ikut dalam kompetisi ini berjum-

lah 8 (delapan) group berasal dari tim Dekanat dan 

perwakilan dari masing-masing Departemen yang ada 

di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Acara ber-

langsung sangat meriah, peserta sangat antusias dalam 

mengkreasi/menghias cake serta hiruk pikuk seman-

gat yang diberikan dari supporter masing-masing tim. 

Akhirnya waktu yang diberikan untuk menghias cake 

telah berakhir, dewan juri sampai bingung memberi-

kan penilaian karena hasil karyanya bagus-bagus. 

Tiba saatnya waktu yang ditunggu-tunggu yaitu pen-

gumuman hasil pemenang yang disampaikan oleh Ibu 

Hayin, beliau menyampaikan semua mendapat juara 

tetapi untuk juara terbaik diraih oleh : Juara 1 dari tim 

Dekanat, Juara ke 2 Dept. Teknik Industri dan Juara 

ke 3 dari Dept. Teknik Sipil. Tujuan adanya kegiatan 

ini semoga menambah ilmu, keterampilan dan kreati-

fitas khususnya bagi Ikatan Wanita Keluarga FTUI.

(MYN) 
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D 
alam rangka syukuran tribel 3rd winner 

FTUI Cup, Syukuran kenaikan jabatan 

Profesor pak Gandjar, dan Prestasi 

KaProdi Berprestasi ke-2 Pak Nasruddin. DTM-UI 

mengadakan kegiatan makan bersama pada tanggal 

26 Mei 2017 yang dihadiri oleh dosen, karyawan dan 

mahasiswa, acara ini dimulai setelah ba’da jumat. 

Acara diawali dengan sambutan dari sekretaris depar-

temen Pak ario, lalu sambutan dari Pak Gandjar dan 

diakhiri sambutan dari Pak Nasruddin. Acara ini 

adalah bentuk rasa syukur terhadap Allah SWT atas 

keberhasilan yang dicapai DTM-UI, secara kepang-

katan dosen, semoga semakin banyak yang akan 

menjadi professor, untuk Kaprodi berprestasi semoga 

tahun kedepannya bisa menjadi juara pertama dan 

kegiatan olah raga, Insya Allah tahun depan kita bisa 

menjadi yang terbaik disetiap bidang olah raga.

(NFQ) 

SMBPTN UI 

S 
BMPTN adalah salah satu jalur seleksi pen-

erimaan mahasiswa universitas negeri yang 

dilakukan dalam skala nasional. Siswa yang 

dapat mengikuti SBMPTN adalah lulusan pendidikan 

menengah atau sederajat dan lulusan paket C tahun 

2015, 2016 dan 2017. Di SBMPTN, ujian yang 

diberikan adalah ujian tertulis. Namun, untuk peserta 

yang memilih program studi ilmu seni atau keolahra-

gaan terdapat tambahan ujian keterampilan. Untuk 

tes tertulis, materi yang diujikan adalah Tes Kemam-

puan dan Potensi Akademik (TKPA), Tes Kemam-

puan Dasar Sains dan Teknologi (TKD Saintek), 

serta Tes Kemampuan Dasar Sosial dan Humaniora 

(TKD Soshum). SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk 

PTN = Ujian Tulis Nasional). Pendaftaran online 11 

April-5 Mei 2017; sbmptn.ac.id. Ujian SBMPTN 16 

Mei 2017 (Peserta dapat memilih paper-based test 

atau computer-based test). Pengumuman 13 Juni 

2017. Dari jalur ini, UI menerima 70% dari total 

mahasiswa baru S1 Reguler. (NFQ) 

 



PERBAIKAN POMPA AIR MRC 

P 
ermasalahan air adalah permasalahan yang 

sangat vital untuk kebutuhan manusia. 

Menanggapi permasalahan tersebut tim 

sarana dan prasarana DTM UI melakukan perbaikan 

terhadap pompa air yang mendistribusikan air di-

gedung MRC, masalah yang sering terjadi adalah pe-

cahnya pipa penyedot yang mendistribusikan ke se-

mua lantai digedung MRC. Melihat kondisi tersebut 

tim sarana dan prasarana DTM UI segera pengganti 

pipa dengan kualitas yang terbaik dengan harapan ka-

sus diatas tidak terulang kembali, semoga dengan 

penggantian material yang lebih baik ini permasala-

han air di gedung MRC tidak terjadi lagi. Tim yang 

terlibat dalam proses perbaikan pompa air di gedung 

MRC adalah : Syaripudin, Fery Ferdiyansyah dan 

MadYasin. (NFQ) 

KABAR ARENA 

M 
elanjuti kegiatan olah raga dalam rangka 

FTUI Cup, kontingen olah raga DTM-

UI menyisahkan dua cabang olah raga 

lagi yang masih dipertandingkan yaitu, Bola Volly dan 

Badminton. Untuk cabang olah raga Bola Volly kon-

tingen DTM-UI berhadapan dengan kontingen Sat-

pam, perlu diketahui Satpam adalah juara bertahan di-

cabang volly ini. Melalui pertandingan yang ketat 

DTM-UI mampu memberikan perlawanan yang sengit 

dan sempat membuat tim satpam panik, tetapi dengan 

mental bertanding yang lebih baik tim satpam mampu 

mengalahkan DTM-UI. Untuk cabang badminton kon-

tingen DTM-UI berhasil masuk babak semifinal, di 

babak ini DTM-UI kembali lagi menghadapi kontin-

gen unggulan pertama yaitu, kontingen PAF. Dengan 

absennya motor serangan DTM-UI bapak Imansyah 

DTM-UI harus mengakui keunggulan kontingen PAF 

dengan skor 2-1. Dalam perebutan tempat ketiga DTM

-UI menang mudah atas kontingen Metalurgi dengan 

skor 2-0. Dengan berakhirnya pertandingan badminton 

ini maka berakhir juga semua rangkaian pertandingan 

FTUI Cup. Berikut perolehan mendali yang diperoleh 

kontingen DTM-UI: Catur (juara ketiga), Futsal (juara 

ketiga), Badminton (juara ketiga), Tenis Meja (fase 

penyisihan) dan Bola Volly (fase penyisihan). (NFQ) 
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PROMOSI DOKTORAL  M. TAUFIQ SURYANTORO 

P 
ada hari jumat, 2 Juni 2017. Departemen 

Teknik Mesin UI mengadakan Sidang Pro-

mosi Doktor atas nama : Muchammad 

Taufiq Suryantoro dengan Judul “Studi Karak-

terisasi dan Mekanisme Pertumbuhan Deposit Ruang 

Bakar Mesin Diesel dengan Penggunaan Biodiesel”. 

Sebagai  Promotor : Prof.Dr.Ir. Bambang Sugiarto, 

M.Eng., Ko-Promotor Dr.Ir. Rizqon Fajar, M.Sc. 

Panitia Penguji : Prof.Dr.Ir. Danardono AS., DEA., 

Prof.Ir. Yulianto S Nugroho, M.Sc, Ph.D., 

Prof.Dr.Ir. Adi Suryosatyo., Dr.Eng Ir. Imam K 

Reksowardjoyo, M.Eng., Dr.Ir. Lukman Shala-

huddin, M.Sc. Berikut ringkasan Disertasi. Kewaji-

ban penggunaan biodiesel sebesar 20% pada tahun 

2016 oleh kementrian ESDM memaksa pabrik kenda-

raan menyiapkan engine yang cocok untuk bahan 

bakar biodiesel. Karena penggunaan biodiesel dengan 

prosentase besar (>20%) sangatlah beresiko, khusus-

nya pembentukan deposit di ruang bakar mesin diesel. 

Penggunaan metode baru yang lebih mirip dengan 

kondisi ruang bakar mulai saat tetesan keluar dari ja-

rum, penempelan precursor sampai evaporasi deposit 

pada plat panas mampu mejelaskan lebih detail ten-

tang proses pembentukan deposit. Penggunaan suhu 

ruang yang sesuai dengan kondisi riil bahan bakar 

masuk ke engine menjadi poin krusial pada morphol-

ogy deposit. Perlu diketahui Muchammad Taufiq 

Suryantoro adalah lulusan doktor yang ke 40 dari De-

partemen Teknik Mesin dan lulusan doktor yang ke 

245 dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Se-

lamat kepada Muchamad Taufiq Suryantoro atas pro-

mosi doktornya, semoga ilmu yang dicapai bisa mem-

berikan banyak manfaat untuk kemajuan bangsa. 

(NFQ) 
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WANITA DTM BERBATIK 

S 
eragam Batik Departemen Teknik Mesin kali 

ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, hal 

ini terkait adanya ajang 

lomba desain batik yang diada-

kan oleh DTM. Tak sia-sia tern-

yata banyak sekali antuas dari 

rekan-rekan baik dari kalangan 

dosen, karyawan maupun 

mahasiswa yang ikut berpartisi-

pasi dalam ajang tersebut. Ber-

kat adanya Lomba Desain Batik 

yang diadakan oleh DTM yang diketuai oleh Dr. Yudan 

Whulanza, ST.,MSc.,PhD., maka saat ini DTM telah 

memiliki seragam batik terbaru untuk dosen dan kary-

awan-karyawati dengan motif dan desain sendiri. Motif 

yang tercetak dalam seragam batik tersebut tidak sem-

barangan karena dari tiap-tiap motifnya memiliki 

makna dan arti yang tersirat.  

Tahun-tahun sebelumnya pen-

gadaan seragam batik di DTM 

hanya dikhususkan untuk 

dosen saja, sedangkan untuk 

karyawan/ti pengadaannya 

sudah difasilitasi dari Fakul-

tas. Semoga DTM akan se-

makin jaya dan semakin ter-

depan dalam segala hal, baik dari segi pendidikan, ke-

kompakkan maupun kekeluargaanya, Bravo tuk DTM. 

(MYN). 

PERBAIKAN PINTU MRC 

P 
erbaikan pintu gedung MRC kembali dila-

kukan dalam rangka meningkatkan kea-

manan dan kenyamanan pengguna gedung 

MRC, jika pada waktu yang lalu perbaikan difo-

kuskan pada masalah kebocoran air yang mengaliri 

daun pintu, maka sekarang difokuskan pada perbai-

kan engsel pintu yang sudah korosi akibat tergenang 

air. Perbaikan ini dilakukan oleh Departemen Teknik 

Mesin meskipun gedung tersebut digunakan besama-

sama oleh departemen yang lain. Penggantian engsel 

dilakukan oleh pihak ketiga setelah dilakukan investi-

gasi oleh bagian pemeliharaan gedung dan IT DTM 

UI, semoga dengan penggantian engsel pintu ini sis-

tem pintu otomatis dapat berjalan dengan normal 

kembali.(NFQ) 
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