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Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK) Institut Pertanian Bogor 
(IPB) menggelar lomba Remotely  Operating Vehicle (ROV)  2014. 
Sebanyak Dua belas ROV hasil karya mahasiswa Departemen tersebut 
diperlombakan pada acara tersebut. 

Lomba ini dibagi menjadi dua  tahap utama yaitu uji operasional dan uji 
lapang. Uji operasional adalah melihat apakah program dan sistem 
remote dapat berjalan. Uji Lapang dilaksanakan di water tank 
Laboratorium Akustik Kelautan ITK untuk melihat maneuver dan 
kemampuan pengambilan gambar oleh ROV. 

Selain lomba, ROV buatan mahasiswa ini juga dipemerkan di Koridor FPIK 
IPB. Dr. Totok Hestieianoto dosen pada Bagian Akustik dan Instrumentasi 

Kelautan ITK menyatakan bahwa secara umum ROV buatan mahasiswa ini 
sudah bagus. Yohanes, mahasiswa Departemen  Budidaya Perairan (BDP) 
FPIK IPB yang menjadi salah satu pengunjung menyatakan “Saya sangat 
tertarik dengan apa yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa ITK IPB dan 
berharap juga bisa mengembangkan teknologi yang bisa menunjang 
kegiatan budidaya perikanan”.

Pemenang lomba ROV competition adalah kelompok “The Black Gold” 
yang tediri dari Muhammad Taufik, Muhammad Nurcholis Fauzi, Thomas 
AS, Faisal Imron, Murhaya Afifah, Yulianti, dan Varrenco JA. Sedangkan 
pemenang untuk best desain adalah tim “Blue Dragon” yang terdiri dari 
Triana, Syifa NA, Aulia, Tri nur, Faisal, Ihsanul Fajri, dan Deby M. (*)

ITK IPB ROV Competition 2014

Nantikan Vol 180

‐ Batikudat: Perlengkapan Berkuda Dari Batik
‐ IPB Goes to School 2015
‐ Mahasiswa IPB Rekayasa Panas 
  Buang Motor Jadi Energi Listrik

Salah satu TIM Peserta ITK ROV Competition 2014 dengan Inovasi “Super Tomcat ROV”



Bisnis properti merupakan sektor bisnis yang menjanjikan, apalagi di zaman 
sekarang semakin banyak kalangan menengah ke atas yang tertarik dengan 
perumahan real estate. Berbeda halnya dengan Elang Gumilang, alumni Fakultas 
Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menjadikan kalangan 
menengah ke bawah terutama masyarakat yang kurang mampu sebagai sasaran 
bisnis propertinya. Peraih Wirausaha Muda Mandiri Terbaik Indonesia tahun 2007 
ini melirik usaha pengembangan Rumah Sehat Sederhana (RSS) untuk rakyat kecil. 
Elang ingin usahanya dapat berkontribusi lebih banyak untuk rakyat Indonesia serta 
turut membantu memecahkan persoalan bangsa.

"Saya harus pegang teguh filosofi bisnis yang mengombinasikan tiga aspek (triple 
track) yaitu: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun saat ini saya bisa 
membangun hunian untuk kelas atas, tetapi, saya tak akan pernah meninggalkan 
pasar rumah sederhana," tutur Elang. Elang yang sejak kecil sudah menekuni 
berbagai usaha dan bisnis tumbuh dengan jiwa pengusaha sejati. Lelaki kelahiran 
Bogor, 6 April 1985 ini merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan H. E 
Misbah dan Hj. Prianti. Elang terlahir dari keluarga yang cukup berada. Ayah seorang 
kontraktor. Sejak kecil orang tuanya sudah mengajarkan bahwa segala sesuatu 
diperoleh tidak dengan gratis, orang tuanya juga meyakinkan bahwa rezeki itu bukan 
berasal dari manusia tapi dari Allah SWT.

Elang sudah banyak memiliki pengalaman berjualan, mulai dari berjualan donat, 
minyak goreng, dan sepatu secara keliling, hingga akhirnya ia mulai mencoba usaha 
dengan modal yang cukup besar. Selain itu, Elang dengan bakat dan kecerdasannya 
juga mengikuti berbagai lomba. Elang pernah mendapat juara ketiga Marketing 
Games Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia di Universitas Trisakti. Ia juga pernah 
menjuarai kompetisi Ekonomi SMA Se‐Jabodetabek 2003 di Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia dan sebagai pemenang Economic Contest di Institut Pertanian 
Bogor, di tahun yang sama. Dari sini Elang mendapatkan modal untuk bisnisnya 
sekaligus mendapat tiket masuk Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Memasuki 
tahun ketiga di dunia kampus, Elang dan 12 kawannya membuka kursus Bahasa 
Inggris, English Avenue dengan modal Rp. 21 juta. 

Alumni IPB Bisnis Properti Dengan Hati Nurani

Proyek perdana  Elang Group di perumahan Griya Salak 
Endah itu berhasil menjual 450 unit dengan buruh, 
pedangan, tukang tambal ban, dan guru sebagai 
pembelinya. “Saya tergerak menyediakan rumah murah 
karena banyak masyarakat yang kesulitan untuk memiliki 
tempat tinggal,” ujar Elang. Saat itu, Elang berhasil 
mendapatkan kepercayaan dari Bank Tabungan Negara 
(BTN) bekerjasama menyediakan kredit kepemilikan 
rumah sederhana bersubsidi (KPRS) bagi masyarakat 
berpenghasilan di bawah Rp 2.500.000,00/bulan. 

Meskipun kiprahnya di bidang properti sudah tidak 
diragukan, Elang mengaku bahwa masih banyak impian 
yang ingin diraihnya, “Saya ingin membentuk organisasi 
Maestro Muda Indonesia dan membawahi perusahaan 
yang mempekerjakan sebanyak 100.000 karyawan. Saya 
sangat ingin bisa menjadi tauladan bagi generasi muda, 
membantu masyarakat sekitar, dan meraih kemuliaan 
dunia dan akhirat” tutup Elang. (NRA)

Integrasi dan Kolaborasi Untuk Pelayanan Prima
P e n i n g k a t a n  j u m l a h 
m a h a s i s wa  ya n g  m a s u k 
Institut Pertanian Bogor (IPB) 
setiap tahunnya menuntut 
keselarasan dari segi sistem 
yakni peningkatan kualitas 
registras i  dan informasi 
akademik. Berbagai jalur yang 
tersedia bagi para siswa 
sekolah menengah untuk 
masuk IPB membuka peluang 
yang cukup besar namun 
sangat kompetitif untuk bisa 
diterima di institusi ini. Sub 
Direktorat Registrasi dan 
I n f o r m a s i  P e n d i d i k a n 

mendedikasikan diri untuk jaminan mutu dalam hal registrasi 
mahasiswa dan berbagai bentuk informasi akademik sivitas IPB. 

“Kami bertugas untuk mengecek apakah data yang dimiliki calon 
mahasiswa sudah sesuai dengan kelengkapan berkas yang mereka 
berikan. Hal ini karena pemberian data diberikan di awal sebelum 

registrasi ulang calon mahasiswa, termasuk data berupa nilai dan track 
record akademik sekolah,” ujar Puji Mudiana, SP, MA, Kasubdit 
Registrasi dan Informasi Pendidikan, Direktorat Administrasi 
Pendidikan IPB. Subdit ini berkomitmen untuk bisa memastikan bahwa 
calon mahasiswa yang diterima IPB adalah mahasiswa‐mahasiswa yang 
berkualitas dengan cara melakukan validisi dan pengecekan data dan 
semua berkas yang dimiliki para calon mahasiswa saat melakukan 
registrasi. Di sisi lain, Subdit Regsitrasi dan Informasi Pendidikan pun 
ingin memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat 
agar masyarakat tidak mengalami kekecewaan nantinya. 

Puji mengakui bahwa kinerja Subdit Registrasi dan Informasi Pendidikan 
ditunjang oleh berbagai subdit lainnya. Hal ini karena berbagai data 
yang ada harus dikumpulkan dan sumber yang memiliki data tersebut 
pun berbeda‐beda, apabila semua data terkumpul lengkap dan valid 
maka akan menunjukkan kualitas IPB dalam melayani mahasiswa. 
Hingga saat ini yang menjadi harapan Subdit Registrasi dan Informasi 
Pendidikan ialah terkait aksesibilitas. “Semoga ke depannya semua 
stakeholders terkait yang mengurusi berbagai data dan olahannya bisa 
terintegrasi dan berkolaborasi dengan baik agar performance 
pelayanan pun membaik,” tambah Puji. (NRA)

Puji Mudiana, SP, MA
Kasubid Registrasi dan Informasi Pendidikan

Elang Gumilang
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