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UB-UMIuarARa
MALANG KOTA - Universitas

Brawijaya (UB) dan Universitas
Negeri Malang (UM) parutber-
bangga. Duakampus ini berhasil
menjuarai kompetisi rancang
bangun tingkat nasional. Dalam
acara Indocement Awards ini,
UB meraih juara satu dan UM
meraih juara dua.

Ketua Jurusan Teknik Sipil
Fakuttas Tekrik(FT) UB Ir Sugeng
P. Budio MS menjelaskan, maha-
siswanya berhasil membuat
prototipe rumah tipe 36 hanya
dalam wakru dua jam. Sehingga,
rumah dengan sistem bongkar
pasang itu berhasil menjadi juara
satu Indocement Awards, yang
diselerrggarakan Jumat matari
fll /1 l).'Keunggulan kami, rumah
mudah dibuat, praktig dan cepat,
katanya, Sabtu (l2lt l).'  

Sugengmenielaskan, j ika pro-
fcfereF*t.+nual aaiam
tipe 36 riil, dalam waktu sehari
bis.a dibangun satu sampai se_
p,,lS ry1nuh. "Iika alar-rya me_
madai, ddam sehari bisadi6angun
hingga sepuluh rumah. pem_
bangunannya cepat karena dibuat
dengan siste m knock dow n. Iadi

ncAngBanguf
tinggal pasang sajai' lanjutnya.

Rurnghknock dourz yang dibuat
UB itu, terbilang sudah kuat dan
purnpuni. "Dengan sistem yang
kami buat, rumah kno ck down
yang dirancang mahasiswa UB
ini, bisa dibangun untuk dua
lantaiil terang Sugeng.

Prestasi yang diraih mahasiswa
Telcrik Sipil FT uB ini, bisa dibilang
merupa\an ulangan dari 2Ol4
lalu. Duatahunlalu, FTUB juga
mampu meraih juara I Indoce-
ment Awards dalam kategori
Fabricated House Competition.

Fabricated House Competition
adalah kompetisi perancangan
rumah pabrikasi berbasis semen
berkonsep open frame, yang
mana panel-panel dinding ber-
sifat nonstruktural.

Sementara itu, Ketua furusan
Teknik Sipil FT UM Dr Ir B. Sri
Umiyati MT mengaku sudah
berpuas diri dengan capaian
yang mereka raih. "Indocement
sebelumnya kami belum juara.
Jadi sementara ini cukuii Bahkan
kita terkejut sekali/' ungkapnya,
kemarin.(rya /calnq)


