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Tim mahasiswa UGM berhasil memborong penghargaan dalam kompetisi Geography Information
Sytem Student Competition yang digelar di Bandung, 13 Agustus 2015 lalu. Dalam kompetisi
tersebut tim mahasiswa UGM sukses membawa pulang medali emas dan medali perunggu pada
kategori GIS Olympiad.
Adalah tim mahasiswa Teknik Geodesi, Fakultas Teknik meliputi Farikhotul Chusnayah, Larassita
Ninda, Kholqi, Azam R. yang berhasil menduduki posisi pertama dan menyabet medali emas.
Sementara itu, medali perunggu berhasil diraih oleh tim mahasiswa Kartografi dan Penginderaan
Jauh-Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi beranggotakan Sri Lestari, Eni Susanti, dan Gin Gin
Gustiar.
Larassita menyampaikan dalam kompetisi ini setiap peserta dalam tim saling berlomba untuk dapat
lolos dalam setiap tahapan seleksi. Dalam babak penyisihan masing-masing tim harus menjalani tes
tertulis dan melakukan observasi lapangan. Tidak hanya itu, tim juga harus membuat peta beserta
laporan singkat sebagai bentuk aplikasi analisis spasial dan sistim informasi geografi. “Setiap tim
diuji pengetahuannya terkait pengetahuan dasar dan lanjut terkait sistim informasi geografi, analisis
spasial, kemampuan interpretasi serta membaca peta atau citra, geografi fisik dan sosial, dan
pengetahuan umum di bidang geografi,” terangnya, Kamis (27/8) di Kampus UGM.
Selanjutnya, tiga tim terbaik yaitu yang memiliki akumulasi nilai tertinggi dipilih untuk melaju ke
babak final. Pada babak final tiga tim terbaik berkompetisi dalam bentuk lomba cepat tepat di
hadapan para penonton. “Senang sekali tim dari UGM bisa menyabet dua juara yaitu juara I dan

juara III. Kami sangat bangga,” ujarnya.
ITB-ESRI GIS Student Competition 2015 merupakan kompetisi yang diinisiasi oleh berbagai
perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Geodesi dan bekerjasama dengan perusahaan yang
bergerak di bidang software dan Web GIS serta aplikasi manajemen basisdata berskala internasional
yakni ESRI. Penyelenggaraan kompetisi ini menjadi bagian dari momentum peringatan 65 tahun
pendidikan Ilmu Geodesi di perguruan tinggi Indonesia.
Selain menyelenggarakan kompetisi, juga digelar rangkaian acara lainnya seperti kongres
mahasiswa, lokakarya kurikulum, Seminar Nasional Kedaulatan Informasi Geospasial, Lecture
Series, Open Scientific Meeting, Geospacial Industry Expo – Technological Presentation. (Humas
UGM/Ika)
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