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Y O G Y A K A RTA  - K om petisi 
lyfuatan R oket Indonesia 
(Komurindo) dan Kompetisi Balon

Atmosfer (Kombat) yang telah ber
langsung beberapa w aktu lalu  di 
Lapan G arut m enjadi kenangan

juara DUA: Mahasiswa bersama dosen pendamping dari Tim 
Kombat UMYjuara 2 pada kompetisi nasional. (36)

SM /A tok

indah  T im  U niversitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 

Tigai m ahasisw a teknik elektro 
yang tergabung dalam Tim M r Cube 
berhasil meraih juara 2 tingkat nasio
nal kategori Kom bat 

Tim yang dibimbing Rama Okta- 
W iyagi ST M Eng yang juga dosen 
teknik elektro UMY mampu menga
lahkan 14 tim  dari 16 tim  peserta 
kombat dari perguruan tinggi negeri 
dan swasta seluruh Indonesia 

Ketiga mahasiswa dari angkatan 
2013 tersebu t yaitu  D anardono, 
Vendy D w i Hendra N ugraha serta 
TiyAhmadAgus.

Perlombaan yang diselenggarakan 
L em baga Penerbangan dan 
A ntariksa N asi,onal (L apan) dan 
bekeija sam a dengan Kementerian 
R iset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi (Kemenristek D ikti), meng
usung tem a ‘'T eknologi M uatan 
Balon untuk Observasi Atmosfer dan 
M aritim” . .

Ketua Tim, Tiy mengatakan, pada

ketegori K om bat, ju a ra  1 d iraih  
P o litekn ik  E lek tron ik  N egeri 
Surabaya (PEN S), ju a ra  3 diraih  
AMQC M DP Palembang, serta juara 
4 diraih Universitas Gunadarma.

T im nya m eraih ju a ra  2 setelah  
melalui perjuangan panjang.

Faktor Penilaian
‘U ntuk m endapatkan juara para 

peserta periumemperhatikanbebera- 
pa faktoryang dinilai dalam kompeti
si kombat tersebut Hal yang diper
hatikan berupa nilai ketinggian, tem
peratur, kelembaban, arah angin, dan 
tekanan. Rekaman GPS turut dinilai 
dalam kompetisi. Selain itu gambar 
berupa foto dari muatan, auto track 
antenna, maupun nilai rekam  video 
yang merupakan misi sekunder turut 
m em pengaruhi dalam  penilaian,” 
paparnya .

Tim  m em butuhkan w aktu yang 
cukup lama sebehimmencapai juara. 
Tercatat di butuhkan waktu tiga bulan 

' lebih selama persiapan. Hal ini juga 
termasuk dari bagian pengembangan

muatan dan ground segm ent berupa 
auto track antenna dari dua tahun 
mengikuti Kompetisi Muatan Balon 
Atmosfer.

seperti dana dan transportasi. 
M engenai transportasi, tim  sangat 
merasakan dampaknya karena dari 
tem pat penginapan menuju tem pat 
kompetisi cukup jauh. Mereka harus 
antri dan menunggu rombongan tim 
lain yang juga menggunakan trans
portasi sam a.'

D i samping itu tim  harus memba
w a an tena dengan ukuran yang 
lumayan besar dan mempersiapkan 
ground segm ent.

“ U ntuk mempersiapkannya pun 
kam i sem pat terburu-buru karena 
harus mendirikan antena dan mela
kukan  in sta lasi dari an tenna ke 
ground segment dengan waktu yang 
terbatas. Alhamdulillahsaatkompeti- 
si berlangsung data dari m uatan 
masih bisa ditepma ground segment 

rlty.(D 19-36)


