
PROMOSI DOKTOR ADI WINARTA 

P 
ada hari Selasa, 14 Agustus 2018. 

Departemen Teknik Mesin UI men-

gadakan Sidang Promosi Doktor 

atas nama : Adi Winarta (1406584523) 

dengan Judul “Studi Eksperimental 

Pengembangan Oscillating Heat Pipe Se-

bagai Aplikasi Pendingin Fluks kalor Ting-

gi” Sebagai  Promotor : Prof.Dr.-Ing. 

Nandy Setiadi Djaya Putra. Ko Promo-

tor : Prof.Dr.Ir. Raldiartono Koestoer, Dr. 

agus S. Pamitran, ST., M.Eng. Panitia 

Penguji : Prof.Dr. I Made Kartika Dhiputra, 

Dipl-Ing, Prof.Dr.Ir. Harinaldi, M.Eng, 

Ir. Wardjito, M.Eng., PhD, Dr.Ir. Iman-

syah Ibnu Hakim, M.Eng, Prof.Dr.Ir. 

Prabowo, M.Eng. Berikut ringkasan dis-

ertasi : Metode pendinginan konvensional 

seperti heat sink dan fan sudah tidak efektif 

lagi menangani pelepasan kalor yang mem-

iliki tren power density yang makin tinggi 

(fluks kalor tinggi). Peralatan transfer kalor 

dua fase seperti pipa kalor (heat pipe) 

merupakan salah satu jenis pendingin yang 

sangat gencar dikembangkan diluar negeri 

akhir-akhir ini. Karena menghasilkan pend-

inginan yang efisien (passive cooling) se-

hingga merupakan salah satu kunci 

ketahanan produk terhadap umur pakai dan 

beban kerja yang tinggi. Permasalahan uta-

ma pada pengembangan teknologi pipa 

kalor konvensional adalah manufaktur sum-

bu kapiler (wick) yang kompleks dan biaya 

terbesar produksi. Perlu diketahui Dr. Adi 

Winarta adalah doktor  yang ke 58 lu-

lusaan dari Departemen Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Indonesia  

(NFQ) 

 



PERESMIAN MEZZANINE GEDUNG MRC 

S 
elesai sudah pembangunan mezzanine yang 

ada di gedung MRC departemen T 

teknik mesin FTUI dengan telah diresmikan 

oleh ketua departemen teknik mesin Dr.Ario Sunar 

Baskoro, ST., MT., M.Eng dan disaksikan oleh 

staf pengajar yang ada di departemen teknik mesin. 

Nantinya penggunaan mezzanine ini diperuntukan 

untuk dosen manufaktur karena dosen tersebut be-

lum memiliki tempat. Semoga dengan diresmikann-

ya mezzanine ini dapat memberikan manfaat bagi 

semua sivitas yang ada di Departemen Teknik Mesin 

FTUI. (NFQ) 

VISITASI AKREDITASI BAN - PT ( PRODI TEKNIK MESIN) 

T 
im Asesor Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementrian 

Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Pendidi-

kan Tinggi  melakukan visitasi ke Departemen 

Teknik Mesin UI pada Selasa, 7 Agustus 2018. Da-

lam kegiatan visitasi ini, tim Asesor BAN-PT yang 

diwakili oleh Prof. Dr.Ing. Ir. I Made Londen Batan, 

M.Eng (ITS), dan Prof. Dr. Ir. Indarto, DEA (UGM) 

akan melakukan penilaian terhadap Program Studi 

(Prodi) S2 Teknik Mesin. Alhamdulillah hasil 

Akreditasi S2 DTM telah keluar (15-8-2018), hasil-

nya adalah "A" dengan Nilai 381. Hasil ini meningkat 

dari sebelumnya yaitu 374. Terima kasih kami sam-

paikan kepada seluruh pihak yang telah berperan ser-

ta dalam akreditasi ini, Pimpinan FT, pak Dekan, pak 

Wadek 1 dan 2, para Manajer, tim UPMA, seluruh 

tim Manajemen DTM, tim Borang S2 DTM, Bapaks 

Dosen DTM, tenaga kependidikan DTM dan seluruh 

mahasiswa serta alumni S2 DTM. (NFQ) 



CAPACITY BUILDING FTUI 

U 
ntuk meningkatkan keakraban, kekompa-

kan serta kebersamaan karyawan FTUI 

yang diharapkan berujung pada pening-

katan performa kerja, Manajemen FTUI mengadakan 

acara tahunan Capacity Building bagi seluruh karya-

wan FTUI. Capacity Building kali ini dilaksanakan 

pada 9-10 Agustus 2018 di Kabupaten Belitung. De-

partemen Teknik Mesin yang menjadi bagian dari 

FTUI turut berpartisipasi dengan mengikutsertakan 

seluruh karyawan yang ada di departemen sebnayak 

10 orang karyawan dan turut hadir juga ketua depar-

temen Dr. Ario Sunar Baskoro, St., MT., M.Eng dan 

sekretaris departemen Dr. Agus S. Pamitran, ST., 

M.Eng. (NFQ) 

SYUKURAN PAK YUDHAN DAN PAK SUNARYO 

T 
anggal …….departemen mengadakan 

syukuran atas nama Prof. Sunaryo dan Dr. 

Yudhan. bertambah lagi jumlah guru besar 

yang ada di departemen teknik mesin  dengan telah 

keluarnya SK Guru Besar atas nama Prof.Dr.Ir. 

Sunaryo, perlu diketahui beliau adalah guru besar 

yang ke 12 yang ada di departemen teknik mesin 

FTUI, semoga peningkatan jumlah guru besar yang 

ada di departemen selalu bertambah sehingga dapat 

meningkatkan mutu akademik yang ada di departe-

men teknik mesin. Sedangkan Dr. Yudhan melakukan 

syukuran sebagai bentuk rasa terimakasih kepada 

semua pihak dan permohonan doa untuk kelancaran 

ibadah haji yang akan segera beliau laksanakan. 

Acara ini juga dihadiri oleh staf pengajar baru yang 

nantinya menjadi bagian dari keluarga besar deperte-

men teknik mesin yaitu : Achmad Riadi. (NFQ) 
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