
Friday Lunch Menjalin Kekompakan Pimpinan, Dosen, dan Karyawan untuk 

Memajukan FTI UAD 

 

(TP) Pengelolaan tim harus fokus untuk menumbuhkan semangat kerja, meningkatkan potensi 

sukses, memelihara kebersamaan dan solidaritas, dan melibatkan semua individu untuk 

menguatkan tim dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang akan datang. Hal tersebut 

disampaikan Sunardi, S.T., M.T., Ph.D. (Dekan FTI UAD) dalam acara Friday Lunch yang 

berlangsung di Ruang Serbaguna Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan (06/4/18). 

Friday Lunch tersebut bertujuan sebagai sarana forum silaturahmi pimpinan, dosen, dan 

karyawan Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan (FTI UAD), yang 

dilaksanakan setiap hari Jumat setiap pekannya dan waktunya sesudah sholat Jumat. Disela-sela 

kesibukan mengajar untuk dosen dilingkungan FTI UAD yang terdiri dari 5 Program Studi yaitu 

Teknik Informmatika, Teknik Industri, Teknik Elektro, Teknik Kimia, dan Teknologi Pangan, 

Friday Lunch sangatlah tepat untuk menyatukan presepsi dan duduk bersama, sehingga acara 

Friday Lunch ini merupakan sarana untuk menjalin kekompakan seluruh pimpinan, dosen, dan 

karyawan dilingkungan FTI UAD. 

Disamping dihadiri pimpinan, dosen dan karyawan dilingkungan FTI UAD, Friday Lunch juga 

dihadiri Wakil Rektor 1 UAD Dr. Muchlas, M.T. dan Wakil Rektor 3 Abdul Fadlil, M.T., Ph.D. 

Dalam sambutannya Muchlas menyampaikan sejarah pucuk pimpinan FTI UAD pertama kali, 

sejarah berdirinya FTI UAD, yang di mulai dari berdirinya Prodi Teknik Informatika, dan 

Teknik Industri. Beliau juga menyampaikan perjuangan para senior-senior FTI UAD yang sangat 

berjasa untuk mewujudkan FTI yang semakin maju dan kompak untuk menghasilkan lulusan 

yang berkualitas dan berprestasi baik ditingkat nasional maupun internasional sepert saat ini. 

Apresiasi juga disampaikan Abdul Fadlil ” banyak cara meningkatkan kekompakan yang bisa 

dilakukan, baik itu untuk tim kerja di Program Studi, Laboratorium maupun dilingkungan Tata 

Usaha. FTI merupakan bagian dari UAD, untuk itu Anda semua dituntut untuk bekerja bersama 

tim kerja. Ketika kita bekerja di dalam tim ini, maka tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri. 

Sebagai bagian dari tim kerja, kita juga harus bisa menyesuaikan diri dan tentunya harus bisa 

menjaga kekompakan sebuah tim. Apalagi jika Anda adalah termasuk senior yang harus 

memimpin sebuah tim kerja, maka Anda harus senantiasa menjaga kekompakan tim khususnya 

tim FTI UAD agar kinerja tetap maksimal dan produktifitas selalu berinovasi /(ns) 

 


