
PROMOSI DOKTOR IWAN SETYAWAN 

P 
ada hari Rabu, 4 Juli 2018. Depar-

temen Teknik Mesin UI mengada-

kan Sidang Promosi Doktor atas 

nama : Iwan Setyawan (1306358393) 

dengan Judul “Pengembangan Hybbrid 

Loop Heat Pipe Untuk Aplikasi Pendingi-

nan Device Yang Berfluks Kalor Tinggi” 

Sebagai  Promotor : Prof.Dr.-Ing. Nandy 

Setiadi Djaya Putra. Ko Promotor  : 

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

Panitia Penguji : Prof.Dr. I Made Kartika 

Dhiputra, Dipl-Ing, Prof.Dr.Ir. Raldi 

artono Koestoer, DEA., Dr-Ing.Ir. 

Nasruddin, M.Eng., Dr. Agus S. Pami-

tran, ST, M.Eng. Berikut ringkasan dis-

ertasi : Loop Heat Pipe (LPH) adalah salah 

satu teknologi pendinginan dua fase yang 

digunakan dalam sistem pendinginan pasif. 

LPH adalah perangkat perpindahan kalor 

yang efisien. Namun demikian, kepadtan 

daya yang ekstrim dapat menyebabkan dry

-out pada evaporator. Banyak periset telah 

meramalkan bahwa pendinginan pasif tid-

ak akan mampu memenuhi tantangan 

pendinginan di masa depan karena 

keterbatasan tersebut. Tujuan dari 

penelitian ini adalah merancang dan mem-

buat LPH model baru dengan memodifi-

kasi model LPH konvensional. Modifikasi 

ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah 

dry-out dengan menambahkan pompa di-

afragma (disebut Hybrid Loop Heat Pipe, 

HLHP). Perlu diketahui Dr. Iwan Setya-

wan adalah doktor  yang ke 51 lulusaan 

dari Departemen Teknik Mesin Fakultas 

Teknik Universitas Indonesia  (NFQ) 

 



PROMOSI DOKTOR RAMON TRISNO 

P 
ada hari kamis, 5 Juli 2018. Departemen 

Teknik Mesin UI mengadakan Sidang Pro-

mosi Doktor atas nama : Ramon Trisno 

(1306435360) dengan Judul “Kontrol aktif Jet sintetik 

Pada aplikasi Aerodinamika Kendaraan” Sebagai  

Promotor : Prof.Dr.Ir. Harinaldi, M.Eng. Ko Promo-

tor : Dr.Ir. Engkos achmad Kosasih, MT. Panitia Pen-

guji : Prof.Dr. Yanuar, M.Eng., M.Sc, Prof.Dr.Ir. 

Budiarso, M.Eng., Ir. Warjito, M.Sc, Ph.D., Dr. 

Agus S. Pamitran, ST, M.Eng dan Prof.Dr.Ir. Tri 

Yogi Yuwono, DEA. 

Berikut ringkasan Disertasi, Untuk mengurangi ham-

batan (drag) aerodinamika pada bluff body perlu 

adanya pengaturan aliran separasi, sebagai salah satu 

penyebab adanya hambatan pada kendaraan. 

Penelitian ini merupakan kajian dasar pengembangan 

dari pengontrolan separasi aliran turbulen yang meru-

pakan suatu fenomena yang terjadi pada aerodinamika 

khususnya dalam desain bodi kendaraan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisa penurunan 

drag yang terjadi pada bluff body model kendaraan 

akibat pemasangan actuator jen sintetik. Penelitian ini 

dilakukan melalui metode eksperimen dan metode 

komputasi. Langkah pertama penelitian adalah 

mengkarakterisasi actuator tersebut dari segi bentuk 

kaviti, besarnya diameter orifis dan frekwensi eksitasi 

yang diberikan terhadap membrane actuator serta ke-

mampuan actuator membentuk cincin vortek. 

Langkah kedua adalah menghitung besarnya pe-

neurunan drag yang terjadi pada model reverse ahmed 

body yang dipasangi actuator jen sintetik pada bagian 

belakangnya. Pengujian ini meliputi pengaruh bentuk 

kaviti dan diameter orifis terhadap penurunan drag 

model uji. Frekwensi eksitasi yang diberikan pada 

membrane antara 90 Hz—130 Hz dengan gelombang 

yang sama. Perlu diketahui Dr. Ramon Trisno adalah 

doktor yang ke 52 lulusaan dari Departemen Teknik 

Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia  (NFQ) 



PROMOSI DOKTOR HAKAM MUZAKI 

P 
ada hari Jumat, 6 Juli 2018. Departemen 

Teknik Mesin UI mengadakan Sidang Pro-

mosi Doktor atas nama : Hakam Muzaki 

(1406584555) dengan Judul “Pengembangan Proses 

Micro Resistance Spot Welding (mRSW) Pada Plat 

Tipis Logam Berbeda (Dissimilar Metal)” Sebagai  

Promotor : Dr. Ario Sunar Baskoro, ST., MT., 

M.Eng. Ko Promotor  : Prof.Dr.Ir. Gandjar Kis-

wanto, M.Eng. Panitia Penguji : Prof.Dr.Ir. 

Danardono AS, DEA., Prof.Dr.Ir. Winarto, M.Sc, 

Prof.Ir. Jamasri., Ph.D, Jos Istiyanto, ST.,MT., 

Ph.D, dan Dr. Sugeng Supriyadi, ST., MS.Eng 

Berikut ringkasan Disertasi, Proses penyambungan 

logam dengan proses pengelasan merupakan proses 

penyambungan permanen yang masih sangat diper-

lukan dan terus dikembangkan pada proses manufak-

tur. Dengan menafaatkan kelebihan sifat mekanik 

yang dimiliki masing-masing logam menjadikan latar 

belakang pengembangan pengelasan logam berbeda 

tipe dan jenis (dissimilar welding), resistance spot 

welding (RSW) salah satu teknologi pengelasan yang 

bisa dipakai untuk mengelas logam berbeda. Konsep 

efesiensi energy menjadi salah satu factor yang diper-

timbangkan dalam membuat konstruksi dengan kon-

sep dimensi besar, mempunyai kekuatan yang dibu-

tuhkan tetapi lebih ringan. Dengan demikian diper-

lukan pengembangan konstruksi ringan, konstruksi 

ringan sarang lebah (honeycomb) dari logam yang 

tipis dibuat dengan teknologi micro RSW. Kontruksi 

ini mampu menahan beban uji Tarik lebih dari 5.000 

N tanpa merusak sambungan lasan, konstruksi juga 

mampu menahan beban tekan mendekati 10.000 N, 

dengan 7 sambungan lasan robek, 9 sambungan retak. 

Perlu diketahui Dr. Hakam Muzaki adalah doktor 

yang ke 53 lulusaan dari Departemen Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Indonesia  (NFQ) 



PROMOSI DOKTOR SUGIHARTO 

P 
ada hari Senin, 9 Juli 2018. Departemen 

Teknik Mesin UI mengadakan Sidang Pro-

mosi Doktor atas nama : Sugiharto 

(1206312605) dengan Judul “Evaluasi dan Pengem-

bangan Model Rangka Bogie Monorel Jenis Straddle” 

Sebagai  Promotor : Prof.Dr.Ir. Danardono AS, DEA 

Ko Promotor : Dr.Ir. Gatot Prayogo, M.Eng. Panitia 

Penguji : Prof.Dr. Tresna P. Soemardi, SE., MSi, 

Dr.Ario sunar Baskoro, ST., MT., M.Eng, Sugeng 

supriadi, ST.,MS.Eng., Ph.D, Jos Istiyanto, ST., 

MT., Ph.D dan Prof.Dr-Ing.Ir. I Made Londen Ba-

tan, M.Eng. 

Berikut ringkasan disertasi: Bogie monorel jenis 

straddle berfungsi sebagai penumpu kabin 

penumpang, pemegang, dan pengarah gerak. Bogie 

adalah komponen yang memberikan fleksibilitas 

gerak saat melakukan belok, naik dan turun. Struktur 

bogie jika ditinjau dari jumlah poros roda 

pengerakyang digunakan dapat diklasifikasikan pada 

bogie gandar tunggal (single axle) dan bogie gandar 

jamak (multi axle). Jumlah poros roda traksi yang 

digunakan merupakan fungsi dari kapasitasnya, untuk 

kapasitas menengah dab besar pada umunya 

menggunakan bogie gandar ganda atau gandar jamak. 

Pada bogie gandar ganda atau multi gandar model 

gandar non-steerable memiliki kemampuan belok ren-

dah jika dilewatkan pada lintasan belok radius belok 

kecil. Monorel ukuran medium dengan panjang kabin 

10-13 m dengan bogie ganda (double-axle) model 

non-steerable yang dipasang secara independent 

umumnya memiliki kemapuan belok pada R > 70 m 

(V=20 km/jam), dan kemampuan menanjak pada gra-

dient <5%. Peningkatan kemampuan belok pada mon-

orel jenis ini dilakukan dengan menempatkan bogie 

pada titik sambungan antar dua kereta/kabin dan atau 

menggunakan model gandar steerable (steerable ax-

le). Perlu diketahui Dr. Sugiharto adalah doktor yang 

ke 54 ulusaan dari Departemen Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Indonesia  (NFQ) 



PROMOSI DOKTOR SENTOT NOVIANTO 

P 
ada hari Selasa, 10 Juli 2018. Departemen 

Teknik Mesin UI mengadakan Sidang Pro-

mosi Doktor atas nama : Sentot Novianto 

(1406584580) dengan Judul “Koefisien Perpindahan 

Kalor Pada Aliran Dua Fase didih Nukleat dengan 

Menggunakan Refrigeran Naturan R-290 Dalam 

Kanal Mikro” Sebagai  Promotor : Prof.Dr.Ir. Raldi 

artono Koestoer, DEA. Ko Promotor  : Dr. Agus S. 

Pamitran, ST., M.Eng. Panitia Penguji : Prof.Dr. I 

Made Kartika Dhiputra, Dipl-Ing,  Prof.Dr.Ir. In-

darto, M.Eng, Dr-Ing.Ir. Nasruddin, M.Eng, 

Dr.Ir. Engkos Achmad Kosasih, MT, dan Ir. 

Warjito, M.Sc., Ph.D. 

Berikut ringkasan disertasi: Kerusakan lingkungan 

hidup semakin menjadi issue penting dalam diskusi 

perubahan iklim di dunia. Penggunaan refrigerant nat-

ural pada saat ini menjadi alternative pilihan sebagai 

pengganti refrigerant yang sering merusak lingkungan 

hidup, baik dampak akan pemanasan global maupun 

penipisan ozon. Koefisien perpindahan kalor 

mengindikasikan banyaknya kalor yang dapat dipin-

dahkan oleh alat penukar kalor. Salah satu 

penggunaan refrigerant dalam bidang engineering 

adalah aplikasinya pada alat penukar kalor atau heat 

exchanger. Desain heat exchanger berkembang 

dengan penggunaan heat exchanger dengan dimen-

sipipa yang makin kecil atau dikenal kanal mikro. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perpindahan 

kalor dua fase didih nukleat dan pengembangan ko-

relasi perpindahan kalor satu fase sebagai bagian 

kontribusi terjadinya perpindahan kalor aliran dua 

fase didih nukleat. Penelitian perpindahan kalor aliran 

didih dua fase pada kanal mikro bertujuan untuk 

mendapatkan karakteristik perpindahan kalor dua fase 

dengan menggunakan para meter fluks massa, 

bilangan Reynolds dua fase dan fluks kalor pada 

penelitian yang dilakukan. Perlu diketahui Dr. Sentot 

Novianto adalah doktor  yang ke 55 lulusaan dar i 

Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universi-

tas Indonesia  (NFQ) 



PROMOSI DOKTOR ARIEF SURACHMAN 

P 
ada hari Rabu, 11 Juli 2018. Departemen 

Teknik Mesin UI mengadakan Sidang Pro-

mosi Doktor atas nama : Arief Surachman 

(1106044775) dengan Judul “Optimasi Multi-

Objektif Pembangkit Listrik Tenaga panas Bumi 

(PLTP) Berdasarkan Analisis exergy, exergoeconom-

ic dan exergoenviroment” Sebagai  Promotor : Dr-

Ing.Ir. Nasruddin, M.Eng Ko Promotor  : 

Prof.dr.Ir. Muhammad Idrus Alhamid, M.Eng, 

Dr.Eng. Yunus Daud, Dipl, Geotherm, Tech., 

M.Sc. Panitia Penguji : Prof.Dr.Ir. Widodo 

Wahyu P., DEA, Prof.dr. T.M. I. Mahlia, Dr.Ir. 

Budihardjo, Dipl.-Ing, Dr.Ir. Engkos A. Kosasih 

dan Dr.Eng. Yustiar Gunawan. 

Berikut ringkasan disertasi : Dalam rangka upaya me-

menuhi target pemerintah yaitu pengembangan pem-

bangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) pada tahun 

2025 ditargetkan sebesar 7.242 MW, maka tentu saja 

akan diperlukan data tentang desain PLTP yang pal-

ing optimal yang dapat diterapkan pada seluruh kon-

disi sumber panas bumi. Dengan demikian, diper-

lukan panduan desain yang dibuktikan secara ilmiah 

untuk pembangunan PLTP. Dalam dekade terakhir 

ini, banyak peneliti yang menganalisis atau 

merancang system energy dengan menggabungkan 

antara analisis energy, exergy, dan thermoekonomik. 

Hal ini dimaksudkan dalam upaya peningkatkan 

efisiensi serta mengurangi kerugian-kerugian yang 

ditimbulkan oleh ketidakefisienan sistem. Melalui 

analisa yang komprehensif dengan menggabungkan 

analisa energy, exergy, exergoenomic serta exergoen-

vironment, maka diharapkan dapat menjadi panduan 

desain yang paling optimum dengan mempertim-

bangkan segala aspek, baik aspek teknologi, ekonomi 

dan lingkungan yang dapat diaplikasikan untuk 

berbagai kondisi sember panas bumi di Indonesia. 

Perlu diketahui Dr. Arief Surachman doktor yang ke 

56 lulusaan dari Departemen Teknik Mesin Fakultas 

Teknik Universitas Indonesia  (NFQ) 



 PROMOSI DOKTOR HIMAWAN 

P 
ada hari Kamis, 12 Juli 2018. Departemen 

Teknik Mesin UI mengadakan Sidang Pro-

mosi Doktor atas nama : Himawan Hadi Su-

trisno (1306435341) dengan Judul “Pengembangan 

Metode Pemesinan awal Miling 5-Axis pada area 

Terbatas Untuk benda Komplex Berbasis model Fa-

set” Sebagai  Promotor : Prof.Dr.Ir. Gandjar kiswan-

to, M.Eng Ko Promotor  : Jos Istiyanto, ST., MT., 

Ph.D. Panitia Penguji : Prof.Dr.Ir. Tresna P. 

Soemardi., M.Sc, Dr. ario Sunar Baskoro, ST., 

MT, Dr.Ir. Henky S. Nugroho, MT, Dr. Sugeng 

Supriadi, ST., MS.Eng dan Dr. Hendriko, ST., 

M.Eng 

Berikut ringkasan disertasi : Perkembangan mesin 

milling dari 3-axis menjadi 5-axis pada umumnya 

bertujuan menungkatkan kualitas hasil pemesinan, 

mempercepat waktu total pengerjaan, mengurangi 

biaya pemesinan dan memperpanjang umur pahat. 

Namun pada kenyataanya terdapat keterbatasan untuk 

proses pemesinan awal miling 5-axis, khususnya un-

tuk bentuk-bentuk tertentu. Dengan metode yang 

umum digunakan hingga saat ini, proses pemesinan 

awal untuk permukaan yang terdapat area close 

bounded volume (CBV) tidak dapat dilakukan proses 

pemesinan tanpa merubah orientasi pahat. Dalam 

upaya meningkatkan efektifitas proses pemesinan 

awal, maka pengembangan metode pemesinan pada 

area CBV perlu dilakukan. Tahapan dalam pengem-

bangan metode pemesinan awal ini dimulai dari 

menentukan klasifikasi area CBV pada permukaan 

benda kerja menentukan initial dan gouging serta ter-

akhir adalah pembuatan lintasan pahat dari seluruh 

cutter contact point (CC point) untuk proses 

pemesinan awal. Setelah di simulasikan untuk be-

berapa model, terbukti memberi dampak efektifitas 

pemesinan awal meningkat. Perlu diketahui Dr. 

Himawan Hadi S adalah doktor  yang ke 57 lu-

lusaan dari Departemen Teknik Mesin Fakultas 

Teknik Universitas Indonesia  (NFQ) 

Penanggung jawab   
Dr. Ario Sunar Baskoro, ST., 
M.Eng 
 

Redaksi 
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