
Kerjasama FTUI dan Keio University 
di bidang Cybersecurity

Dalam beberapa waktu terakhir ini 
ranah cyber menjadi ekosistem yang 

makin sarat dengan berbagai serangan 
dan ancaman dengan trend yang makin 
meningkat dan beragam jenisnya. Bah-
kan tingkat kejahatan cybercrime telah 
menjadi ancaman besar bagi industri dan 

pemerintah di seluruh dunia. Menghada-
pi dinamika seperti ini tentunya diperlu-
kan upaya sistemik, yang salah satunya 
adalah melalui upaya kerjasama strategis 
dengan berbagai pihak (multilateral part-
nership), baik skala lokal, regional maupun 
global. Diperlukan interaksi yang intensif 
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“Menyambut hari Kartini di tahun 
2018, Warta FT kembali membagikan 
berita mengenai kegiatan-kegiatan 
dan prestasi sivitas akademika FTUI. 
Pada edisi Warta FT April ini, kami 
tampilkan berita mengenai Kerjasa-
ma FTUI dan Keio University di bidang 
Cybersecurit, Prestasi tim mahasiswa 
FTUI pada 10th EFICn UPH 2018 dan 
ICECC 2018, Sosialisasi Pengelolaan 
Publikasi Karya Ilmiah, Seminar Na-
sional HPJI & FTUI, Serta Pelatihan 
Software Similarity Check, Turnitin. 
Selamat menikmati dan semoga se-
mangat perayaan hari Kartini yang 
kita rayakan dapat terus menggelor-
akan semangat berkarya dan ber-
prestasi ke depannya.”

Seminar Nasional HPJI & FTUI
Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) 

bekerjasama dengan FTUI mengadakan aca-
ra Seminar Nasional dengan tajuk “Strategi Investasi 
Mewujudkan Infrastruktur Jalan Yang Berkelanjutan”.  
Acara diselenggarakan pada 13 April 2018 bertempat 
di Ruang Auditorium Plaza Quantum, FTUI.
 
Acara dibuka oleh Ketua penyelenggara Ir. Taufik Wi-
djojono M.Sc, dilanjutkan dengan sambutan Dekan 
FTUI, Dr. Ir. Hendri D.S. Budiono, M.Eng  dan Keynote 
Speech dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Dr. 
Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc.

Infrastruktur jalan merupakan instrumen yang sangat 
penting  dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 
tingkat wilayah hingga nasional. Penyedia infrastruktur 
yang handal juga berdampak secara langsung terha-
dap aksesibilitas terhadap suatu daerah, hal ini ditan-
dai dengan peningkatan taraf hidup dan daya saing 
di bidang ekonomi. 

Selain aksesibilitas, keterjangkauan kualitas infrastruk-
tur sangat penting dalam pengambilan keputusan 
dan  menarik peran sektor swasta yang terlibat dalam 
pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan. 
Pendanaan menjadi masalah klasik dalam penyedia 
infrastruktur jalan untuk mendorong pertumbuhan ket-
ersediaan infrastruktur jalan baik seara kuantitatif dan 
kualitatif. 

Peningkatan kualitas infrastruktur jalan harus didukung 
dengan perancangan yang baik dimana sisi kesela-
matan pengguna jalan menjadi suatu aspek yang 

sangat penting. Data kecelakaan nasional memper-
lihatkan rasio kecelakaan meniggal dunia akibat ke-
celakaan perseratus ribu penduduk dijalan raya ada-
lah 10.15. Data memperlihatkan angka kecelakaan 
yang meningkat 10% pertahun. 

Perbaikan-perbaikan dan koordinasi antar lembaga 
diperlukan untuk meningkatkan keselamatan berlalu 
lintas di jalan untuk mencapai visi dari penyelengga-
raan keselamatan jalan tahun 2011-2035. Tahun 2035 
menjadi target penting, karena berdasarkan data 
demografi ini usia produktif di Indonesia merupakan 
nomer satu di dunia. Apakan nanti akan menjadi usia 
produktif atau tidak, ini akan menjadi cara tergantung 
kita mulai dari mana disaat sekarang bagaimana 
menjalankannya.

Peran ahli jalan selain meningkatkan peminatan in-
vestasi masyarakat dengan skema-skema yang 
menarik, aspek keselamtan jalan juga harus dipertim-
bangkan dalam perancangan jalan. Pengembangan 
infrastruktur jalan dipastikan menyerap sumberdaya 
manusia atau SDM dari berbagai tingkat kompetensi 
keahlian dan keterampilan terutama Teknik Sipil.

Selain sebagai perencana jalan teknik sipil juga ber-
peran dalam pengembangan material bangunan, 
infrastruktur bangunan dan tahu pendukung lainnya. 
Dengan keilmuan yang ada, diharapkan para engi-
neer di lapangan mampu membuat keputusan yang 
memeberi dampak positif bagi keseimbangan lingkun-
gan. (Humas FT)
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dimana pada setiap pengurusan kenaikan pangkat/
jabatan, wajib menyertakan uji kemiripan artikel (similiarity 
check). Unit SDM FTUI mengadakan pelatihan penggunaan 
pelatihan software similiarity check, Turnitin.

Pelatihan dilaksanakan di lab Puskom FTUI dengan dibuka 
Wakil Dekan 2 FTUI, Prof. Dr-Ing. Nandy Putra dan didampin-

gi Manajer SDM dan Administrasi Umum FTUI, Jos Istiyanto, 
Ph.D. Pelatihan diikuti PIC SDM dari berbagai Departemen 
dan Unit Kerja khususnya yang berkaitan dengan pengu-
rusan kenaikan pangkat/jabatan dosen maupun tenaga 
kependidikan. Pembicara dalam pelatihan ini didatangkan 
dari unit Perpustakaan UI yaitu Ma’ruf Pattimura dan Mhd. 
Ansyari Tantawi. (Humas FT)

Pelatihan Software Similiarty Check, Turnitin
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Terkait dengan program riset dibawah Wakil Rektor 3 Uni-
versitas Indonesia, khususnya terkait dengan bantuan 

publikasi bagi para dosen maupun mahasiswa S1, S2 dan S3, 
FTUI mengadakan Sosialisasi Pengelolaan Publikasi Karya Il-
miah yang Terdata di Repositori UI dan Pengelolaan Publika-
si Lektor-Lektor Kepala-Guru Besar. Acara ini dilaksanakan 
pada 12 April 2018 bertempat di Ruang Chevron Gedung 
Dekanat FTUI. Acara dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Pendi-
dikan, Penelitian, dan kemahasiswaan Dr. Ir. Muhamad As-
vial, M.Eng. dilanjutkan dengan paparan oleh Manajer Riset 
dan Pengabdian Masyarakat Dr. Eng Muhamad Sahlan, S.SI, 
M.Eng.

Dalam sambutannya, Dr. Asvial menjelaskan program ini 
sudah diluncurkan sejak tahun 2016-2017 dan sudah ada 
38 artikel dari FTUI yg masuk ke kppri, hal ini bertujuan untuk 
menambah publikasi fakultas teknik khususnya di jurnal inter-
nasional. Dan harapannya juga bisa di publikasikan di Q3, 
Q2 maupun Q1 yang menjadi target.

Untuk meningkatkan kualitas publikasi karya ilmiah, sebel-
umnya FTUI telah melaksanakan sosialisasi dibawah manajer 
riset tentang kegiatan pendampingan, bantuan terjemah-
an Bahasa Inggris lewat inago dan lainnya yang sudah fa-
miliar dilakukan di FTUI. 

Selain itu, hal lain yang juga dilakukan adalah pengelo-
laan conference dan simposium Internasional, pengelolaan 
publikasi karya ilmiah, dan pengelolaan publikasi khususn-
ya bagi para dosen yang membutuhkan kenaikan pangkat 
(dari lektor ke lektor kepala, dari lektor kepala ke guru be-
sar). Karena memang sudah menjadi target dari Universitas 
Indonesia untuk memperbanyak jumlah Guru Besar, mau-
pun lektor kepala. Dibandingkan dengan perguruan tinggi 
lain, jumlah guru besar UI jauh dibawah mereka.  (Humas 
FTUI)

Sosialisasi Pengelolaan
Publikasi Karya Ilmiah

dengan para peneliti di bidang cybersecurity di berbagai 
universitas dan lembaga riset, termasuk membangun ko-
munikasi dan memperkuat kerjasama dengan industri dan 
pemerintah.
Keio University, Jepang yang didirikan oleh Yukichi Fuku-
zawa pada tahun 1858 telah memiliki sejarah panjang se-
bagai salah satu univesitas tertua di Jepang dan berkon-
tribusi penting terhadap lahirnya teknologi internet dan 
IoT selama 25 tahun dengan tokohnya Profesor Jun Murai 
yang dikenal sebagai “The Father of Internet in Japan” 
melalui WIDE Project (Widely Integrated Distributed Envi-
ronment) pada tahun 1985. Kemudian pada 1 November 
2016, Keio University merupakan universitas pertama di 
dunia yang memiliki International Cyber Security Center of 
Excellence (INCS-CoE) untuk membangun kolaborasi strat-
egis di bidang cybersecurity baik untuk riset maupun aka-
demik dengan  melibatkan sejumlah universitas ternama 
di Amerika, Inggris dan Jepang seperti Stanford, George 
Mason, Carnegie-Mellon, Delaware, Royal-Holloway, 
Waseda dan Kyushu, termasuk melibatkan juga pihak in-
dustri dan pemerintah. Fakultas Teknik Universitas Indone-
sia, saat ini merupakan satu-satunya yang mewakili ASEAN 
untuk ikut dalam kerjasama strategis ini. Pada kesempatan 
kerjasama ini delegasi dari FTUI diwakili oleh Dr. Ir. Hendri 
DS. Budiono, M.Eng selaku Dekan FTUI, Prof. Dr-ing. Kalam-
ullah Ramli, M.Eng dan Dr. Muhammad Salman, ST, MIT dari  
Prodi Teknik Komputer DTE-FTUI.

Perjanjian Kerjasama ini secara resmi telah diwujudkan 
melalui penandatanganan MoA yang dilakukan langsung 
di Keio University, Mita Campus, Tokyo pada tgl 29 Maret 
2018 oleh Dekan FTUI  dan Prof Jun Murai selaku Dekan 
Graduate School of Media and Governance, Keio Uni-
versity. Penandatanganan ini disaksikan pula oleh Bapak 
Arifin Tasrif, Duta Besar RI untuk Jepang dan Prof. Akira Ha-
seyama, Presiden Keio University.

Kegiatan penandatangan MoA ini juga merupakan ba-
gian dari agenda Konferensi dan Simposium tahunan di 
bidang Cybersecurity yang dlakukan di Keio University 
yang berlangsung pada tgl 29-30 Maret 2018. Para pakar 
cybersecurity dari berbagai industri dan para perwakilan 
dari mitra universitas yang ikut dalam kerjasama ini (terma-
suk FTUI) menyampaikan paparannya yang menyangkut 
update terkini mengenai teknologi inovatif dan perkem-
bangan kebijakan cybersecurity dari berbagai belahan 
dunia, selain itu juga disampaikan berbagai inisiatif yang 
telah dilakukan dalam bidang Cybersecurity, baik yang 
terkait akademik, riset maupun kegiatan lainnya. 

Semoga kerjasama ini akan bermanfaat dan memberikan 
hasil yang terbaik dalam rangka ikut serta membangun 
ekosistem cyber yang aman dan kondusif melalui kerjasa-
ma strategis di bidang akademik dan riset. (DTE FTUI)

Prestasi Tim FTUI pada 
10th EFICn UPH 2018 Indonesia Chemical Engineering Car Competition 

(ICECC) 2018 merupakan salah satu ajang Chemi-
cal Engineering Car yang paling bergengsi di Indone-
sia. Kompetisi ini di ikuti 20 finalis dari berbagai univer-
sitas  yang sebelumnya telah diseleksi berdasarkan 
konsep dan safety analisis. Kompetensi utama dari 
lomba ICECC adalah kemampuan untuk mengontrol 
dan memprediksi reaksi. 

Kembali lagi Rhino (Tim UI) berhasil memenangkan 
Best Economic Car di ajang ICECC 2018 yang dia-
dakan di ITS Surabaya. Konsep mobil yang dibawa 
oleh tim UI adalah electrochemical sebagai energi 

penggerak serta bubble clock yang dimodifikasi un-
tuk menghentikan mobil. Serta dengan mempertim-
bangkan faktor safety mobil ini dilengkapi dengan 
safety relief untuk melepaskan tekanan ketika ber-
lebih. “Kunci utama kemenangan Rhino sebagai best 
economic car adalah mobil yang di desain dengan 
ringkas dan efisien. Terlebih seluruh bahan kimia yang 
digunakan dibawah 2% selain lebih ekonomis juga 
menjadi poin tambah di bagian safety” tutur anggo-
ta tim Rhino yang berlaga di ajang ICECC 2018. Se-
lamat kepada tim UI atas prestasinya di ajang ICECC 
2018. (Kemahasiswaan FT)

Mahasiswa FTUI Berhasil Memenangkan 
Best Economic Car di Ajang ICECC 2018

Kamis, 5 April 2018, mahasiswa FTUI kembali me-
menangkan kompetisi 10th Engineering Festival 

and Compeition (EFICn) UPH. Setelah dua tahun lalu 
mendapatkan juara 2 dan 3, tahun ini tim dari Depar-
temen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Indo-
nesia yang terdiri dari tiga orang mahasiswa bernama 
Arie Chandra (Arie), Naufal Allaam Aji (Naufal), dan 
Resha Rafizqi Bramasta (Bram) berhasil mendapatkan 
prestasi yang memuaskan, yaitu Juara 1 mengalah-
kan kelima finalis lainnya, yaitu ITB, UGM, UBAYA, dan 
UB.

Kemenangan ini bukanlah kemenangan yang terjadi 
begitu saja, Naufal menjelaskan bahwa berbagai per-
siapan dilakukan, mulai dari belajar bersama, pemba-
gian tugas yang dilakukan berdasarkan pemahaman 
masing-masing laboratorium. Sharing pengalaman se-
nior memegang peranan penting dalam prestasi yang 
didapatkan, karena dengan mengetahui pengala-
man-pengalaman dan proyeksi materi yang akan kel-
uar, akan membuat tim lebih siap dalam menghadap 
berbagai tahap di kompetisi ini.

EFICn UPH 2018 kali ini mengusung tema “Ensuring 
Quality in Consumer Goods” dan terdiri dari tiga stage. 
Stage pertama adalah tahap penyisihan dimana pe-
serta diminta untuk mengerjakan soal pilihan ganda 
dan esai. Kemudian di stage kedua yang bertajuk 
Industrial Exploration, peserta diminta untuk menger-
jakan beberapa mata kuliah Teknik Industri serta cer-
das cermat dalam beberapa pos. Di stage ketiga, 
peserta ditantang untuk mencoba mencari solusi 
terbaik dari study case sebuah perusahaan pengha-
sil oil dan wax. Dalam penyelesaian masalahnya, tim 
UI mencoba untuk melakukan pemecahan masalah 
yang berbasis pada data dan penarikan masalah ser-
ta solusi yang relevan. Menurut mereka, perusahaan 
yang menjadi studi kasus adalah growing company 
sehingga mereka fokus pada solusi yang sederhana 
dan aplikatif. Salah satunya adalah pembuatan Tata 
Letak Pabrik dan pemisahan divisi operasional dan K3 
untuk meningkatkan produktivitas kerja perusahaan 
tersebut.

Naufal Farras Fajar – TEKNIKA FTUI 2018


