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Abstract
BANDUNG Ã‚Â– Prestasi kelas dunia kembali diraih tim robotika Universitas Komputer Indonesia
(Unikom) Bandung, Jawa Barat.
Setelah sukses menyabet dua emas dan satu perunggu di ajang Trinity College Fire Fighting
Home Robot Contest di Harford, Connecticut, Amerika Serikat (AS),Unikom merebut gelar juara
di ajang 2011 Robogames di San Mateo, California,AS. Keberhasilan meraih kemenangan itu
disampaikan Rektor Unikom Edi Suryanto Sugoto seusai menerima pesan singkat pembimbing
mahasiswa yang saat ini masih di AS. Ã‚Â”Alhamdulillah total kami menyabet lima juara dunia,
dengan empat emas dan satu perunggu,Ã‚Â” ucap Edi dihubungi SINDOkemarin.
Untuk kontes tersebut,Unikom memberangkatkan empat orang, yakni Yusrila Kerlooza (ketua
tim),Taufiq N Nizar yang merupakan dosen pembina, serta dua mahasiswa, Ridyan Ardiyan dan
Heri Saffarudin Ariyani. Pada kejuaraan di San Mateo yang berakhir 17 April lalu,dua robot
Unikom mendapatkan medali emas untuk kategori fire fightingatau robot pemadam api dan space
elevator ribbon climbing robot atau robot pemanjat. Khusus kategori robot pemadam api,Unikom
mampu mempertahankan kemenangannya yang ketiga. Sedangkan pada kategori robot
pemanjat, kemenangan Unikom mencatatkan prestasi khusus.Ã‚Â“Kami baru ikut kategori ini, tapi
bisa langsung juara pertama,Ã‚Â” ujar Edi penuh kegembiraan.
Lebih lanjut Edi menuturkan, bagi robot yang mendapatkan hadiah, universitas akan mengganjar
Rp25 juta untuk juara pertama dan Rp15 juta untuk perunggu. Sebelumnya tim robotika
UGM,ITB,dan Unikom meraih gelar juara pada kejuaraan tahunan Trinity College Fire Fighting
Home Robot Contest. Menteri Pendidikan Nasional M Nuh ketika menyambut kedatangan tim
dari universitas tersebut menyatakan, pemerintah mengapresiasi prestasi itu dan siap
memberikan dukungan. Ã‚Â“Pemerintah juga akan mengucurkan beasiswa bagi
pemenang,Ã‚Â”ungkap dia.
Mendiknas juga berharap kemenangan tersebut bisa menjadikan Indonesia sebagai ikon
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pembuat robot cerdas terbaik.Ã‚Â“ Dengan demikian,(prestasi) itu bisa membangun nama baik
Indonesia di kancah internasional,Ã‚Â” kata dia
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