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P 
ada hari Jumat 23 Maret 2018. De-

partemen Teknik Mesin UI menga-

dakan acara Purna Bakti Dr.Ir. 

Marcus A. Talahatu.,MT. Acara yang 

dihadiri dosen teknik mesin dan dosen 

teknik perkapalan dan juga dihadiri oleh 

dekan fakultas teknik universitas indonesia 

Dr.Ir. Hendri DS Budiono, M.Eng.  Dr.Ir. 

Marcus Alberth Talahatu M.T. adalah 

dosen di Departemen Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Indonesia. La-

hir di Ambon pada 4 Maret 1953, beliau 

meraih gelar sarjana Teknik Perkapalan di 

UNHAS pada tahun 1982 setelah sebe-

lumnya mengenyam pendidikan STM juru-

san Mesin Kapal. Beliau menyelesaikan 

pendidikan S-2 jurusan Teknik Perkapalan 

di Universitas Indonesia pada tahun 2003. 

Karir mengajarnya dimulai sejak tahun 

1984. Hingga saat ini, beliau masih aktif 

mengajar di Departemen Teknik Mesin. 

Mata kuliah beliau ajarkan  antara lain 

Menggambar Teknik untuk jurusan Perka-

palan, Merancang Kapal, dan lain-lain. Be-

liau juga aktif menulis publikasi ilmiah. 

Beliau menikah dengan Raeni dan memiliki 

enam orang anak, yaitu Octo Seven Talaha-

tu, Johan H.F.A.T., Deco Adryanush Tala-

hatu, Novryalnet T, Rocka Stefani T., dan 

Apriani Seva T. 



RAPAT ISO FTUI 

S 
ebagai kelanjutan program implementasi ISO 

14001 & OHSAS 18001 serta  ISO 

9001:2015 di lingkungan Laboratorium dan 

Manajemen  FTUI, Unit  Pengembangan dan Penja-

minan Sistem Manajemen (P2SM) yang diketuai Dr. 

Ir. Rahmat Nurcahyo, M.Eng.Sc mengadakan 

rapat di Margo Hotel, untuk merumuskan tentang hal

-hal yang terkait dalam pelaksanaan ISO 9001:2015 

dan ISO 14001 & OHSAS 18001, tim Departemen 

Teknik Mesin memaparkan hasil-hasil pelaksanaan 

ISO baik yang ada di ISO 9001:2015 (di presentasi-

kan oleh Indah dkk) dan ISO 14001 & OHSAS 

18001 (dipresentasikan oleh Sarip dkk) semoga 

dengan pengalaman penerapan ISO di departemen 

kita dapat lebih mudah memahami penerapannya 

dalam lingkungan fakultas. (NFQ) 

AUDIT INTERNAL FTUI 

F 
TUI berkomitmen untuk memberikan pela-

yanan yang terbaik kepada sivitas akademi-

kanya, salah satu cara untuk mencapai hal 

tersebut adalah dengan mengimplementasikan pro-

gram-program ISO diantaranya ISO 9001: 2015 di 

bidang administrasi akademik sdm dan keuangan, 

ISO 14001 di bidang lingkungan dan OHSAS 18001 

di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. DTM 

FTUI sebagai departemen yang pertama mendapatkan 

ISO sehingga dijadikan barometer oleh departemen 

lainnya. Pada kesempatan audit internal kali ini di-

tujukan pada ISO 9001:2015 dibidang akademik, sdm 

dan keuangan. Kali ini ketua departemen beserta jaja-

rannya berkesempatan untuk memberikan penjelasan 

penerapan ISO 9001:2015 yang ada dilingkungan de-

partemen teknik mesin, beberapa karyawan juga hadir 

khususnya karyawan yang membidangi kegiatan 

akademik yang ada di departemen teknik mesin. 

(NFQ) 



MEDICAL CHEKUP DTM-UI 

H 
ari selasa pagi (24/4/2018) tidak seperti 

biasanya, jam 8 pagi DTM FTUI sudah 

ramai, bukan hanya oleh Bapak-Bapak 

yang memang mendominasi DTM tapi juga Ibu -Ibu. 

Mereka antri untuk diambil sampel darah dan urinen-

ya untuk uji klinis di laboratorium Prodia. Program 

medical check-up (MCU) ini merupakan program ru-

tin tahunan DTM FTUI untuk mengetahui status 

kesehatan dosen dan karyawannya sehingga bisa dil-

akukan antisipasi ke depannya, seperti olah raga, 

mengontrol baik pola makan, pola tidur maupun treat-

ment lainnya sesuai hasil MCU. Walaupun program 

ini ditujukan untuk dosen dan karyawan, namun kita 

memberikan kesempatan  kepada keluarga dosen atau 

karyawan untuk ikut serta dengan biaya sendiri ten-

tunya namun dengan harga diskon yang lumayan. Pe-

serta MCU mendaftar untuk mendapatkan selembar 

kertas dengan tempelan label yang banyak bertuliskan 

identitas kita serta sebuah kontainer kecil untuk men-

ampung urine. Setelah itu peserta ke bagian pengam-

bilan sampel darah. Untuk pengambilan sample darah 

ini, peserta harus puasa 12 jam sebelunya. Setelah 

darah diambil 3 tabung kecil, peserta disediakan 

makan besar dengan menu nasi ayam “nasi kotak” 

sebagai bagian dari paket MCU ini. Setelah itu-

mengantri untuk tes EKG atau elektrokardiografi, sa-

lah satu item tambahan kali ini adalah pemeriksaaan  

Penanda Tumor ((PSA) Prostat. Item penting MCU 

kali ini adalah : 1. Pemeriksaan Laboratorium, 2. 

Pengambilan Urine, 3. Pemeriksaan PSA (prostat). 

Semoga dengan kegiatan MCU ini dapat memberikan 

manfaat yang baik dalam menjaga kesehatan jasmani 

dosen dan karyawan departemen teknik mesin. (NFQ)  



KABAR ARENA OLAH RAGA 

D 
alam rangka memeriahkan ulang tahun 

FTUI maka diadakan kegitan olah raga an-

tar departemen yang ada dilingkungan 

FTUI ditambah keamanan, dekanat, paf, dan engi-

neering center. Kegiatan ini dimulai dari tanggal 29 

Maret 2016 sampai dengan 8 Mei 2018. kegiatan olah 

raga ini meliputi pertandingan Volly, Catur, Tenis 

Meja, Bulutangkis dan Futsal. Kontingen DTM UI 

kali ini berusaha menurunkan tim terbaik untuk ber-

laga dicabang-cabang olah raga tersebut, namun be-

lum berhasil memenuhi target yang ditetapkan. 

1. Cabang Volly 

Dicabang volley DTM-UI dapat melaju ke babak 

semi final di partai ini langkah DTM-UI dikala-

hkan oleh Satpan, secara kemampuan tim DTM-

UI tidak kalah hanya dari kebugaran kontingen 

DTM-UI sepertinya kurang persiapan. 

2. Catur 

Dicabang ini langkagh DTM-UI terhendi diawal 

laga, dikarenakan lawan yang kita hadapi merupa-

kan tim unggulan pertama (Dekanat). 

3. Tenis Meja 

Tenis meja DTM-UI berhasil masuk final dan 

merubut peringkat kedua, lawan di final yang 

dihadapi DTM-UI adalah tim juara bertahan PAF. 

4. Bulu Tangkis 

Dicabang ini kekuatan DTM-UI berkurang 

dengan tidak hadirnya pak Imansyah, sehingga 

kelemahan ini dapat dimanfaatkan tim lawan 

dengan baik sehingga terhenti di fase penyisihan 

4. Futsal 

DTM-UI masuk semifinal tetapi sangat disa-

yangkan gagal menembus babak final dikare-

nakan badai cidera yang melanda tim futsal DTM-

UI. 
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