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U M Y  Juara II K o m b a t 2016
YOGYAKARTA -  Mahasiswa 
Universitas - Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) kembalime-
ngukirprestasidengahmenjadi
juarallKompetisiBalonAtmos-
fer (Kombat). Pada ajang Kom
petisi Muatan Roket Indonesia 
(Komurindo) dan Kombat2016 
di Lapan Garut tersebut UMY 
diwakili olehTim Mr Cube.

Tim Mr Cube beranggota
kan tigamahasiswa teknik elek
tro angkatan 2013. Yakni Da- 
nardono, Vendy Dwi Hendra 
Nugraha, dan TryAhmad Agus.

Ketua Tim Mr Cube, Try Ah- 
mad, mengatakan, mereka te
lah berupaya menampilkan 
yang terbaik pada kompetisi 
tingkatyangberlangsung24-27 
Agustus 2016 lalu itu. Peserta 
untukKombatsendiritahunini 
ada 16 tim.

“Peserta Kombat dari berba- 
gaiperguruan tinggi negeri dan 
swasta yang telah dinyatakan 
lolos sebelumnya. Alhamdulil
lah kami merasa sangat senang 
karena bisa meraih juara. Jika 
dilihat dari persiapan yang me-
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nguras wsiktu, tenaga dan juga
pikiran, rasanya iniadalah hadi
ah dari Allah SWT ataskerjake- 
raskami,” kata Try di Yogyakar
ta,kemarin.

Komurindo dan Kombat 
adalah aj smgbergengsi tahunan 
yang diselenggarakan oleh 
T.pmhaga Penerbangan dan An
tariksa Masional (Lapan) dan 
bekerja sama dengan Ke-men
terian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi (Kemenris-

tekdikti). Pada tahun ini kom
petisi tersebut mengusung te
ma “Teknologi Muatan Balon 
untuk Observasi Atmosfer dan 
Maritim.”

Padaketegori Kombat, juara 
1 diraih oleh Politeknik Elektro
nik Negeri Surabaya (PENS), 
juara 3 diraih oleh AMIK MDP 
Palembang dan juara 4 diraih 
oleh Universitas Gunadarma.

MenurutTry, saat berlomba, 
para peserta diharuskan mem-

akan dinilai. Mulai dari i 
tinggian, temperatur,! 
an, arah angin dani ’ 
kaman global positi 
(GPS) ataukoordinatlinta 
bujur pun turut dinilai 
kompetisitersebut.

“Selain itu, gambar t 
foto dari muatan, auto t 
tema, maupun nilai re 
deo yang merupakan i 
kunder turut meme 
lampenilaianjuri, 1

Dengan kt" 
Kombat 2016,1 
harap untuk kompetis 
pan, UMY dapat merai 

• tasi yang lebih dari apa. 5 
lah diperoleh saat ini 
UMY semoga duk 
mengikutievents | 
terus diperhatikam j 
ngan slogan Muda I 
Kami berharap UM1 
hatevent-eventseperti 
gai wahana untuk mal 
mengembangkan diri 
kasDanardono.
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