
ATURAN LOMBA DAN KRITERIA PENILAIAN: 

 

3. KATEGORI “APPLICATIVE ROBOT EXHIBITION”: 

 

a. TUJUAN : 

Tujuan kategori ini adalah mengembangkan kreatifas dan kemampuan peserta dalam mendesain robot  

yang mampu diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah nyata. 

 

b. KONSEP PEMIKIRAN : 

 

Kemampuan Rancang bangun robot dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak sebagai 

penerapan TIK dengan menggunakan komponen robot buatan sendiri dan/atau menggunakan 'robot-kit' 

yang telah ada dipasaran.  Robot yang dibuat merupakan sistem yang terintegrasi untuk menyelesaikan 

suatu masalah nyata atau prototype teknologi yang berguna untuk saat ini atau di masa yang akan 

datang. 

Tim harus harus membawa robot yang sudah terakit dengan baik beserta sistem pendukungnya, 

menyiapkan laporan, presentasi dan poster. Robot akan dipamerkan selama 2 hari selama pelaksanaan 

INAICATA, juri akan melakukan penilaian terhadap rancangan, konstruksi robot, presentasi dan demo. 

Juga pengunjung dapat melakukan penilaian menggunakan stiker sebagai pooling untuk memilih produk 

yang paling baik.   

 

c. ARENA DAN ATURAN LOMBA : 

 

1. Setiap tim peserta terdiri dari 1(satu) sampai 3(tiga) siswa. 

2. Dalam satu tim tidak boleh terdapat anggota tim yang tingkat sekolahnya berbeda (misalnya 

SMP bercampur dengan SMA). 

3. Peserta boleh menggunakan “robot-kit” yang telah ada dipasar, dengan sebagian dimodifikasi,  

ataupun boleh membuat sendiri seluruh bagian robot yang akan dilombakan. 

4. Robot harus sudah dirakit secara keseluruhan dan siap dipamerkan dan berfungsi. 

5. Setiap tim akan mendapatkan sebuah meja seluas lebih kurang 50 cm x 100 cm untuk 

memamerkan robotnya. 

6. Peserta harus menyediakan sendiri sebuah komputer atau lap top untuk pemrogramannya. 

7. Pada saat lomba peserta harus menyiapkan poster ukuran kertas A1 (594mm × 841mm), yang 

menjelaskan tentang robot yang dipamerkan. 

8. Peserta dapat menambahkan perlengkapan penunjang untuk pameran seperti brosur, TV display 

dll. 



9. Robot harus dapat dipamerkan kepada pengunjung INAICTA, selama kegiatan INAICTA 2011 (4 

dan 5 Oktober 2011). 

10. Pada saat lomba peserta harus dapat mempresentasikan hasil karyanya di depan juri dalam 

bentuk demo dan presentasi selama 10 menit dan tanya jawab selama 5 menit. Sesuai dengan 

jadwal. Juga peserta harus mempresentasikan di depan publik pada arena yang disediakan 

selama 10 menit, sesuai dengan jadwal yang kan diberitahu kemudian. 

11. Keputusan Juri adalah mutlak dan  tidak dapat diganggu gugat. 

12. Hal-hal yang belum ditentukan dalam aturan ini, akan ditentukan oleh Panitia pada saat 

technical meeting sebelum pertandingan dilaksanakan. 

13. Tim peserta yang tidak mematuhi aturan lomba, atau melakukan hal-hal yang dapat 

membahayakan peserta lain, ataupun robot yang digunakan telah merusak arena lomba, akan 

didiskualifikasikan. 

 

d. ATURAN PENILAIAN : 

1. Penilaian oleh pengunjung menggunakan stiker memiliki bobot maksimal 10%. Dimana jumlah 

stiker yang divote (diterima oleh tim) /( jumlah stiker keseluruhan selama 2 hari) x 10%.  

2. Batas waktu perhitungan stiker dari pengunjung adalah pada jam 16.00, tanggal 5 Oktober 2011. 

3. Penilaian oleh juri memiliki bobot 90%. 

4. Setiap tim akan diminta mempresentasikan robotnya di hadapan tim juri.  Dengan pengaturan 

waktu sbb: 

a. Presentasi Power Point: maksimal 7 menit. 

b. Demonstrasi kerja/fungsi robot: maksimal 3 menit. 

c. Tanya jawab: 5 menit. 

d. Kelebihan waktu yang dilakukan oleh peserta akan mengakibatkan pengurangan nilai. 

5. Kriteria Penilaian sbb: 

No Items Bobot (%) 

1 Hal Teknis: Rangkaian Elektronik, Gambar Mekanik, Algoritma 

Pemograman, cara kerja robot dan Seleksi Komponen. 

10 

2 Ide dan Kreativitas: Uraian tentang Ide, permasalahan dan solusi 

yang ditawarkan. Dapat menunjukkan satu inovasi yang canggih 

dan kreatif yang sesuai dalam memecahkan satu problem atau 

kebutuhan yang ada. 

15 

3 Kemampuan Menjawab Pertanyaan: Menunjukkan kemampuan 

dan keahlian dalam menjawab pertanyaan dan keingin tahuan 

juri secara baik, jelas dan konsisten tentang produk/proyek yang 

dikerjakan.  

10 



4 Kemampuan Presentasi: Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar, Alur presentasi, kemampuan memaparkan konsep, 

secara jelas dapat mempresentasikan konsep dan fungsi robot, 

proses pembuatan dan hasil performansi robot. 

10 

5 Demontrasi: Menunjukkan Robot dapat berfungsi sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan, Menunjukkan cara kerja robot sesuai 

dengan rancangan dan fungsi yang telah didesain. Menguraikan 

tentang masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya. 

15 

6 Potensi Penggunaan dan Komersialisasi: Mudah dibuat, Mudah 

dijual, Memiliki Potensi Pasar 

15 

7 Konstruksi Robot yang Dibuat: Bentuk dan tata letak robot, 

tingkat kestabilan dan performansi robot untuk menjalankan 

misinya. Hasil konstruksi robot, tata letak komponen, tingkat 

kesulitan pembuatan, methodologi dan penguasaan terhadap 

robot yang dibuat. 

15 

 

6. Setiap tim juga akan diminta memprsentasikan kepada publik pada panggung atau ruangan yang 

disediakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, presentasi ke publik ini berguna untuk 

menaikkan jumlah pooling. 

 

a. PENJURIAN DAN JADWAL: 

 

Setiap tim peserta harus mengikuti proses penjurian yang dilaksanakan selama perlombaan dengan 

jadwal pelaksanaan sebagai berikut : 

tanggal 3 Oktober 2011, jam 14.00:  

Technical Meeting (registrasi ulang, mengambil no Undian, penjelasan peraturan, melihat arena 

lomba, robot boleh dibawa untuk mengecek arena lomba). 

tanggal 4 Oktober 2011  : Lomba Applicative Robot Exhibition. 

 Pukul 09.00-09.30 : Memasuki arena lomba, mengecekan robot oleh juri. 

Pukul 09.30 – 12.00 : Pameran, Demonstrasi, Presentasi dan Penjurian. 

 Pukul 12.00 – 13.00 : Rehat makan siang dan sholat. 

 Pukul 13.00 – 17.00  : Pameran, Demonstrasi, Presentasi dan Penjurian. 

Tanggal 5 Oktober 2011 

 Pukul 09.30 – 12.00 : Pameran, Demonstrasi, Presentasi dan Penjurian. 

 Pukul 12.00 – 13.00 : Rehat makan siang dan sholat. 

 Pukul 13.00 – 17.00  : Pameran, Demonstrasi, Presentasi dan Penjurian. 



Pukul 17.00 - 18.00 : Rapat Juri  

Pukul 18.00- selesai : Malam Penganugarahan dan Pengumuman Pemenang  

 

 


