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1 LATAR BELAKANG 

 

Indonesia telah mengadakan beberapa kali Kontes Robot Indonesia (KRI), dimana 

pemenangnya sebagai wakil Indonesia untuk mengikuti kontes robot tingkat internasional yang 

diselenggarakan di beberapa negara.  

Kegiatan KRI tersebut telah diselenggarakan secara berkala tiap tahun oleh Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi cq. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

terutama guna mendorong penguasaan teknologi maju bagi para mahasiswa teknik di 

Indonesia. Mulai saat penyelenggaraan KRI Tahun 2003, dirasakan perlunya suatu jenis kontes 

robot serupa yang secara khusus memiliki kecerdasan buatan. Oleh karena itu, pada tahun 

2004 diselenggarakanlah Kontes Robot Cerdas Indonesia, yang kemudian berubah menjadi 

Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) guna mendorong peningkatan kualitas robot 

terutama pada sistem kontrol dan algoritma nya.  

Penyelenggaraan KRPAI ini, diharapkan dapat berjalan terus sehingga diharapkan kemampuan 

robot yang akan ikut dalam kontes robot tersebut akan semakin meningkat secara tajam. 

Keberhasilan penyelenggaraan KRPAI selama ini dapat dibuktikan dengan perolehan medali 

emas beberapa kali untuk kategori Fire Fighting Robot Contest  beroda dan berkaki pada 

Intelligent Fire-Fighting Robot Contest yang diselenggarakan di Trinity College, Hartford, 

Connecticut, Amerika Serikat. 

 

2 MAKSUD DAN TUJUAN 

  

Maksud dan tujuan KRPAI 2015 adalah: 

1. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kreatifitas mahasiswa di Perguruan Tinggi.  

2. Mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kedalam dunia nyata. 

3. Meningkatkan kepekaan mahasiswa dalam pengembangan bidang teknologi robotika. 

4. Membudayakan iklim kompetisi dilingkungan perguruan tinggi. 

5. Mendukung pengembangan dan penggunaan sistem kontrol yang lebih maju pada 

rancangan robot.  

 

3 TEMA  

Tema untuk Kontes Robot Pemadam Api Indonesia 2015 adalah:  

 

Kolaborasi Robot Pemadam Api 
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4 DIVISI 

KRPAI 2015 dibagi dalam 2 Divisi, yaitu:  

 Divisi Beroda Robot Pemadam Api 

 Suatu divisi dimana robot menggunakan roda sebagai alat geraknya dengan misi 

mencari dan memadamkan api di arena lapangan berbentuk simulasi interior suatu 

rumah. Pada divisi ini yang diutamakan adalah kemampuan robot bernavigasi dan 

bermanuver serta kecepatan dalam menyelesaikan misinya tersebut.  

 Divisi Berkaki Robot Pemadam Api 

 Sama halnya dengan Divisi Senior Beroda, hanya saja robot menggunakan kaki sebagai 

alat geraknya. 

 

5 PERTANDINGAN 

 KRPAI 2015 diselenggarakan dalam 2 tingkatan pertandingan yaitu Tingkat Regional 

dan Tingkat Nasional. 

 KRPAI Tingkat Regional akan diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia, untuk 

lebih jelas tentang tempat (lihat bagian Waktu dan Tempat). 

 Pemenang KRPAI tingkat Regional berpeluang untuk ikut pertandingan KRPAI tingkat 

Nasional (lihat bagian Evaluasi). 

 Untuk Divisi Beroda dan Berkaki, sistem pertandingan mengacu pada aturan 

pertandingan Internasional di Trinity College, Hartford, Connecticut, USA, dengan 

beberapa penyesuaian dengan aturan di Indonesia.  

 Peraturan pertandingan tingkat Regional dan Nasional adalah sama. 

 

6 PESERTA 

 KRPAI Regional dan Nasional dapat diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi 

seluruh Indonesia. 

 Satu Tim KRPAI Beroda dan Berkaki terdiri dari 2 (dua) mahasiswa dan 1 (satu) dosen 

pembimbing.  

 

7 PENDAFTARAN 

 Peserta mahasiswa yang ingin mendaftar diwajibkan mengirimkan proposal pengajuan 

ke Panitia KRPAI 2015 (lihat bagian Alamat Penyelenggara). Proposal ini merupakan 

syarat administratif pendaftaran dan tidak dipungut biaya. Peserta diwajibkan memenuhi 

format dan ketentuan yang berlaku, bila tidak, berdampak pada penolakan proposal. 
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 Tim mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dapat 

mengajukan proposal ke Panitia KRPAI 2015 dengan persetujuan Wakil atau Pembantu 

Rektor/Ketua/Direktur Bidang Kemahasiswaan masing-masing perguruan tinggi. 

 Satu Perguruan Tinggi hanya boleh mengajukan satu tim untuk masing-masing divisi 

 Format proposal dan Alamat dapat dilihat pada bagian Lampiran. 

 Proposal diterima paling lambat (lihat bagian Waktu dan Tempat).  

 

8 EVALUASI 

Evaluasi dilakukan dalam beberapa tahap an sebagai berikut: 

Tahap 1: Evaluasi proposal: Proposal yang terkumpul akan dievaluasi secara administratif dan 

akan dipergunakan sebagai syarat pendaftaran. Proposal yang diterima dan disetujui oleh 

panitia akan disampaikan kepada peserta melalui surat pemberitahuan ke alamat masing-

masing paling lambat 2 (dua) minggu setelah batas akhir penerimaan proposal.  

Tahap 2: Evaluasi laporan kemajuan: Bagi peserta yang sudah terdaftar, diwajibkan untuk 

mengirimkan laporan kemajuan kepada panitia dalam bentuk CD atau flashdisk dan diterima 

selambat-lambatnya (lihat bagian Waktu dan Tempat). CD harus berisi: 

1. Foto Robot dan anggota tim dengan latar belakang Perguruan Tinggi masing-masing. 

2. Clip video yang membuktikan bahwa robot sudah terealisir dan berfungsi, maks 5 menit/tim 

(gunakan format video yang umum: mpg, avi, dan lain-lain). 

3. File Presentasi Power Point (softcopy). 

 

Catatan: CD dikirim dengan surat pengantar dari Wakil atau Pembantu Rektor/Ketua/Direktur 

Bidang Kemahasiswaan masing-masing perguruan tinggi. 

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan dengan melihat clip video yang diterima. Tunjukan minimal 

robot sudah dapat bernavigasi, bergerak dari home, mencari lilin dan mematikannya. Hasil 

evaluasi tahap ini akan diumumkan kepada peserta dan Panitia Regional melalui surat dan 

website paling lambat 2 minggu setelah batas akhir penerimaan laporan kemajuan. Bagi 

peserta yang diterima, berhak untuk mengikuti pertandingan tahap Regional. 

Tahap 3: Pertandingan Regional: Pada tahap ini, pertandingan dilangsungkan di kota-kota yang 

telah ditetapkan (lihat bagian Waktu dan Tempat). Panitia Nasional akan memantau langsung 

jalannya pertandingan untuk memastikan pertandingan berjalan sesuai peraturan yang berlaku. 

Hasil pertandingan Regional ini akan dibawa ke Pusat untuk dievaluasi. 

Bagi peserta yang lolos seleksi dan mengikuti pertandingan regional akan disediakan 

akomodasi dan transportasi lokal selama pertandingan berlangsung   

Tahap 4: Evaluasi hasil pertandingan regional:  
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 Juara 1, 2, 3 dan harapan adalah robot yang berhasil paling sedikit  pernah sekali  

mematikan lilin, sehingga bisa dimungkinkan di suatu regional tidak ada  Juara 1, 2, 3 

atau Juara harapan 

 Juara 1, 2, dan 3 KRPAI Beroda dan Berkaki tingkat Regional, berhak mengikuti 

pertandingan KRPAI tingkat Nasional. 

 Bila terjadi kekurangan peserta, maka Panitia Nasional berhak menentukan peserta 

tambahan dengan meranking hasil keseluruhan pertandingan di tingkat Regional. 

Dengan demikian, tim-tim yang tidak menjadi juara 1, 2, dan 3 di suatu regional tertentu 

masih berpeluang untuk maju ke tingkat Nasional. 

Hasil evaluasi tahap ini akan diumumkan kepada peserta melalui website/millis KRI-KRPAI 

maupun surat paling lambat 1 minggu setelah seluruh pertandingan Regional diselesaikan. Bagi 

peserta yang lolos, berhak untuk mengikuti pertandingan tingkat Nasional. 

 

Tahap 5: Pertandingan Nasional: Pemenang tingkat Nasional akan diumumkan hari itu juga 

disaat acara Penutupan Kompetisi tingkat Nasional.  

 

9 BANTUAN UNTUK PESERTA 

Bagi Peserta yang lolos ke tingkat Nasional dan mengikuti pertandingan KRPAI 2015 Tingkat 

Nasional akan mendapatkan dana pembinaan pembuatan robot yang besarnya akan ditentukan 

kemudian. Peserta akan mendapatkan akomodasi selama 4 hari dan penggantian biaya 

transportasi. 

 

10 PENGHARGAAN 

Panitia menyediakan piala bagi Juara Pertama, Kedua, Ketiga  dan juara Harapan untuk setiap 

Divisi. Panitia juga memberikan penghargaan untuk Tim terbaik yang akan ditentukan kemudian. 
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11 WAKTU DAN TEMPAT 

 

No Kegiatan Tanggal *) Tempat *) 

1 Batas Akhir Proposal 29 Desember 

2014 

DP2M-DIKTI, Jakarta 

2 Pengumuman Peserta Lolos 

Proposal 

12 Januari 2015 DP2M-DIKTI, Jakarta 

3 Batas Akhir Laporan Kemajuan 20 Februari 2015 DP2M-DIKTI, Jakarta 

4 Pengumuman peserta Lolos 

Laporan Kemajuan 

2 Maret 2015 DP2M-DIKTI, Jakarta 

5 KRPAI Regional 1 21-23 Mei 2015  

6 KRPAI Regional 2 23-25 April 2015  

7 KRPAI Regional 3 14-16  Mei 2015  

8 KRPAI Regional 4 30 April – 2 Mei 

2015 

 

9 KRPAI Regional 5 7-9 Mei 2015  

10 Palaksanaan Kontes Nasional 11-14 Juni 2015 Yogyakarta 

 
*) Bila terjadi perubahan tanggal dan/atau tempat akan diinformasikan kemudian. 

 
 

12 AKOMODASI 

 Akomodasi, transport lokal dan konsumsi tim peserta kontes selama hari pertandingan, 

baik tingkat regional maupun nasional, akan disediakan oleh panitia. 

 Pada waktu kontes Nasional, masing-masing anggota tim peserta akan mendapatkan 

bantuan biaya transportasi kelas ekonomi dari perguruan tinggi peserta ke tempat 

pelaksanaan KRPAI. Untuk Tim Peserta dari pulau Jawa bantuan transportasi hanya 

untuk kendaraan darat kelas ekonomi. 

 Panitia menyediakan informasi mengenai fasilitas akomodasi yang ada di dekat tempat 

penyelenggaraan.  
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13 ALAMAT PENYELENGGARA 

Panitia Pusat Kontes Robot Indonesia 2015 

Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi 

Gedung D. Lantai 4. 

Jln Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan 

Jakarta Pusat 10270 

Telp. 021-57946100 ext. 0433,  

Fax.  021-5731846,  57946085 

Website  :  http://dikti.go.id    

E-mail  :  pkm.dp2m@dikti.go.id  

           tantointer@gmail.com  

        herusbr@gmail.com  

Mailing list :  kri@groups.pens.ac.id 

  

 

 

  

mailto:pkm.dp2m@dikti.go.id
mailto:tantointer@gmail.com
mailto:herusbr@gmail.com
mailto:kri@groups.pens.ac.id
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Lampiran 1 : FORMULIR PENDAFTARAN 

 

BAGIAN SATU: INFORMASI TENTANG TIM PESERTA 

1. TIM 

Nama Tim maksimum 15 karakter dan nama mudah untuk disebutkan 

……………………………………………………………………………. 

Nama Ketua Tim (Mahasiswa) 

……………………………….. 

No. HP. ..…………………….. 

Nama Instruktur (Dosen Pembimbing) 

……………………………………….. 

No. HP. ……………..……………….. 

 

2. INSTITUSI 

 

Nama Lengkap Institusi : 

…………………………………… 

Nama Departemen/Fakultas 

………………………………………… 

Alamat Kontak : 

                           ……………………………………………………………….. 

Nomer Telepon :………………… Nomer FAX : …………………………. 

Nomer Telepon Mobile (HP): 

……………………………….….. 

Alamat E-mail :  

                          ………………………. 

 

3. Alamat Lengkap, E-mail dan No. HP Contact Person 

 

 

 

4. Divisi (Beri tanda √ atau X pada divisi yang sesuai) . 

Beroda  

Berkaki  
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BAGIAN DUA: INFORMASI TENTANG (MESIN) ROBOT 

 

1. NAMA TIM ROBOT (hanya nama tim) : ______________________ 

(Tidak boleh mengindikasikan institusi yang bersangkutan) 

2. ROBOT 

 

Jelaskan tentang mesin robot Anda, rencana/desain, penggerak, dilengkapi dengan 

sketch atau rancangan dasar mesin dalam gambar yang mudah dievaluasi. 

Jelaskan mengenai struktur atau bahan yang dipakai, dan sensor-sensor yang 

dipasang dan tujuan penggunaannya.  
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Gunakan halaman tambahan jika dibutuhkan 

 

3. STRATEGI 

Jelaskan tentang strategi robot Anda, bagaimana cara untuk memperoleh poin 

maksimum, bagaimana metoda pendeteksian lilin, pendeteksian ruang, pencarian 

ruang, pendeteksian boneka, dan metode pemadaman api.  
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Gunakan halaman tambahan jika dibutuhkan 
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4. SKETCH (RANCANGAN  SINGKAT) 
 

Gambarlah desain singkat tentang rencana robot anda dilengkapi dengan 

perkiraan ukuran/dimensi. Perhatikan bahwa tinggi maksimum robot adalah 27 cm 

dan lebar maksimum adalah 31cm. Untuk panjangnya, beroda 31 cm, dan berkaki 

46 cm.  

Ingat kembali bahwa dimensi maksimum tersebut adalah dalam segala kondisi. 

(Disarankan untuk membuat robot 2 atau 3 cm lebih kecil dari batas maksimum ini 

agar terhindar dari diskualifikasi) 
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Gunakan halaman tambahan jika dibutuhkan 
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Lampiran 2 : PERATURAN PERTANDINGAN 

 

Sejak Kontes Robot di Indonesia pertama kali digelar pada tahun 1993 hingga Kontes robot 

tahun terakhir, teknik-teknik dan metoda pemetaan jelajah sebagai aspek kemampuan dasar 

robot yang bersifat mobile (mobile robot) yang diterapkan dalam kontes telah banyak 

mengalami kemajuan. Artinya, penelitian dan pengembangan bidang robotika di perguruan 

tinggi Indonesia – yang dimotori oleh para mahasiswa – telah mengalami kemajuan yang cukup 

pesat dalam setidaknya satu dasawarsa terakhir ini.  

Sementara itu tuntutan akan kualitas ajang kreatifitas mahasiswa di bidang robot ini 

dikehendaki makin tahun makin dapat meningkat kualitasnya ke kontes robot level dunia. Hal ini 

sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah melalui DP2M-DIKTI Kemendiknas - terutama 

bidang program kreatifitas mahasiswa - untuk makin banyak mengirim pemenang dan hasil-

hasil kontes robot di tingkat nasional ke tingkat internasional. Tujuannya adalah agar 

mahasiswa Indonesia makin terpacu untuk berkarya dan berprestasi di tingkat dunia melalui 

ajang kreatifitas kontes robot.  

Di samping itu, kompetisi robot tidak hanya menuntut robot yang berkemampuan tinggi saja, 

tetapi diperlukan juga kompetisi robot yang  lebih kompetitif, lebih menarik dan lebih banyak 

melibatkan kerjasama antar tim. Karena itu, disamping beberapa peraturan kompetisi robot  

pemadam api versi Trinity College, Kompetsisi Robot Pemadam Api Indonesia KRPAI 2015 

menggunakan sistem kolaborasi antar tim.  

Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) 2015 akan mengusung tema “Kolaborasi Robot 

Pemadam Api” yang mana akan dipertandingkan 2 divisi, yaitu: 1) Divisi Beroda, dan 2) Divisi 

Berkaki. Pada dasarnya, Tim robot yang memberikan kontribusi terbanyak dalam memadamkan 

api akan menjadi pemenang. 

 

1 LAPANGAN : 

Lapangan merupakan gabungan dari dua lapangan pemadam api type Trinity College 

yang berbentuk simetris (cermin) antara daerah Merah dan daerah Biru. Lapangan 

terbuat dari papan multipleks dengan tebal 2 cm. Bentuk dan ukuran Lapangan 

ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Warna lantai untuk sisi merah maupun biru sama, yaitu hitam. Pada beberapa tempat 

dilapisi karpet berwarna merah di sisi merah dan biru di sisi biru yang lokasinya 

ditunjukkan pada Gambar 1. Sedang dinding berwarna putih. 
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Gambar 1. Lapangan Pertandingan.  

(Pada tanda * ada pita putih selebar 2,5 cm) 

Letak lilin dan perlengkapan lain. 

Di lapangan ada 5 lilin. Dua di lapangan merah, dua di lapangan biru, dan satu di lapangan 

antara merah dan biru, yaitu di ruang 2. Letak dua lilin di lapangan sendiri bisa di ruang 1 dan 3, 

ruang 3 dan 4, atau ruang 1 dan 4.  Di antara kedua lilin tersebut, salah satunya memakai juring. 

Di dalam Ruang 1 dan Ruang 3 akan ada masing-masing satu furniture. Di sekitar ruang 4 akan 

ada satu boneka.  

Kemungkinan letak lilin ( ), furniture ( ), dan boneka ( ) ditunjukkan pada Gambar 2.  

Posisi start bisa di lorong, atau di salah satu ruang yang tidak ada lilinnya.  

 

72 

cm 

46 

cm 

70 

cm 

46 

cm 

72 

cm 
118  

cm 

46 

cm 

46 

cm 46 

cm 

51 

cm 

87 
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 cm 
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cm 
91 cm 

46 

cm 

240  

cm 

240  

cm 
486 cm 

244 

cm 

  46 

cm 

  46 

cm 

Catatan : 
Tebal papan = 2 cm 
Lebar pintu = 46 cm 
Bentuk dan ukuran lapangan simetris 
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START START

 

Gambar 2 Kandidat posisi lilin, furniture, dan boneka  

Posisi lilin, juring, furniture, dan boneka akan ditentukan melalui undian. Contoh lapangan dan 

posisi perlengkapannya ditunjukkan pada Gambar 3. 

START START

 

Gambar 3 Contoh posisi lilin, furniture, dan boneka 

2 ROBOT 

2.1 Dimensi 

Dimensi robot (Panjang x Lebar x Tinggi) maksimum adalah: 

 

Divisi Beroda: 31 cm x 31 cm x 27 cm 

Divisi Berkaki: 46 cm x 31 cm x 27 cm 

 

Bagian apapun dari robot dilarang melebihi dimensi tersebut pada kondisi apapun, baik waktu 

berhenti, berjalan, bermanuver, maupun pada saat meniup lilin. Panitia akan menggunakan 

berbagai cara untuk mengukur robot peserta . 
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Ukuran itu adalah MAKSIMUM. Peserta diminta membuat robotnya jangan terlalu mepet ke 

ukuran  maksimum tersebut, paling tidak 1 cm lebih kecil.   

              

Gambar 4. Contoh bentuk robot divisi Beroda (kiri) dan Berkaki (kanan) 

 

2.2 Definisi Kaki Divisi Berkaki 

a) Yang dimaksud dengan kaki adalah suatu bagian robot yang bila bergerak dengan pola dan 

urutan tertentu bersama-sama dengan kaki-kaki lainnya, dapat menggerakan dan 

memindahkan badan robot. 

b) Hanya bagian dari kaki yang diperkenankan menempel di lantai ketika robot telah aktif dan 

ketika robot bergerak atau berjalan. Tidak ada bagian dari badan yang tidak masuk kedalam 

definisi kaki diperkenankan menempel di lantai misalnya penopang badan, caster dan 

sejenisnya. 

c) Setiap kaki memiliki minimal dua derajat kebebasan dengan kata lain memiliki minimal dua 

sendi atau tegasnya setiap kaki memiliki minimal dua motor/aktuator. 

d) Jumlah kaki minimal dua. 

e) Satu kaki adalah independen satu sama lainnya, artinya, tidak ada 2 kaki atau lebih yang 

digerakan oleh satu motor/aktuator. 

f) Kaki tidak diperkenankan melakukan putaran 360 derajat (seperti prinsip roda berputar) 

untuk memindahkan badan. 

g) Akan diberikan bonus khusus bagi yang membuat robot berkaki berjenis Humanoid 

(gerakan kaki mirip prinsip manusia berjalan). Besarnya bonus dapat dilihat pada bagian 

Bonus. 

 

2.3 Sound Activation  

Robot bisa mulai aktif karena ‘mendengar’ suara panggilan (Sound activation mode).   Alat  

yang digunakan untuk menstart robot ini disebut Sound activation device. Alat ini akan 

mengeluarkan bunyi dengan frekuensi 3,8 kHz. Pada mode ini, robot harus bisa mendeteksi 

frekuensi, bukan amplitudo suara yang dihasilkan. Peserta boleh membuat sendiri alat ini, tetapi 

pada saat pertandingan, yang dipakai hanya kepunyaan wasit. 
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Setelah aba-aba mulai, wasit akan menekan tombol sound activation device selama 5 detik. 

Wasit akan memulai perhitungan waktu tepat saat tombol sound activation ditekan, bukan pada 

saat robot mulai bergerak. Robot tidak boleh mulai bergerak sebelum sinyal suara dibunyikan. 

Jika robot bergerak karena suara suara lingkungan, maka sesi itu dianggap dimulai, tetapi  

sound activation dianggap gagal.  Jika robot tidak bergerak setelah sound activation berbunyi 

selama 5 detik, maka start tidak akan diulang, dan sound activation dianggap gagal. 

Selanjutnya  wasit akan menekan tombol start manual, sedangkan waktu tetap berjalan.  

Microphone yang dipakai untuk mendengarkan suara sound activation, harus  dipasang pada 

permukaan atas robot, menghadap ke atas, dan berlatarbelakang BIRU (Lihat gambar). Sound 

activation akan diarahkan ke microphone ini  pada jarak 25 mm.  Akan ada batang pengukur 

jarak sepanjang 25 mm  yang tidak menyentuh robot. 

 

Gambar 5 Microphone berlatar belakang BIRU 

 

2.4 Tombol START Manual, Tombol STOP dan lampu indikator 

Tombol START manual adalah tombol untuk mengaktifkan robot secara manual jika sound 

activation gagal, sedangkan tombol STOP adalah tombol untuk memberhentikan robot. Tombol-

tombol ini harus diberi label dengan jelas. Tombol START berlatar belakang HIJAU sedangkan 

STOP berlatar belakakng MERAH. Tombol tombol ini wajib ada dan harus dipasang di 

permukaan atas badan robot.  

 

              

 Tombol START                       Tombol STOP 

 Berlatar belakang hijau            Berlatar belakang merah 

Gambar 6 Tombol START dan STOP 

Selain itu, robot wajib dilengkapi dengan indikator menemukan lilin berupa blinking LED  

berwarna merah terang, berlatar belakang putih. 

START STOP 
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Tombol start, Microphone, Blinking LED dan Tombol Stop ditempatkan pada satu tempat 

sebagai berikut : 

 

Gambar 7 Letak tombol, microphone dan LED 

2.5 Pemadam Api 

Alat pemadaman api lilin yang diperbolehkan HANYA Kipas, Boleh dipasang juga extinguisher, 

tetapi tidak boleh dihidupkan karena dikhawatirkan mengenai robot lawan sehingga 

menimbulkan kerusakan. 

2.6 Tempat pengenal robot 

Setiap robot akan dipasang bola ping-pong yang berwarna orange. Di bagian atas bola akan 

diberi warna sesuai warna posisi lapangan (BIRU atau MERAH). Bagian paling atas  robot 

harus ada bagian datar yang bisa dipasangi bola dengan double tape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Tanda Pengenal Robot 

3 ATURAN PERTANDINGAN 

3.1  Setiap kali pertandingan, akan berhadapan dua robot yang berada di sisi merah dan sisi 

biru. Pada robot di sisi merah akan dilekatkan bola merah, dan pada robot di sisi biru akan 

dilekatkan bola berwarna biru. 

3.2  Pada masing-masing sisi, Merah dan Biru, terdapat 2 lilin yang bisa berada di Ruang 1, 

Ruang 3 atau Ruang 4. Posisi ini ditentukan oleh panitia sesaat sebelum pertandingan 

dimulai. Lilin ke 5, akan berada tetap di ruang 2 antara sisi merah dan biru. Disamping itu 

akan terdapat furniture, dan boneka. Letak lilin, dan asesori lain adalah  simetris cermin 

dan sama jumlahnya antara sisi merah dan biru. 

Double tape 

Bola pingpong 

Maksimum 

= 27 cm 

Robot Robot 
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3.3  Masing-masing robot harus menemukan dan mematikan lilin sebanyak-banyaknya. Setiap 

mematikan lilin dengan benar, tim akan mendapatkan tambahan nilai 1.  

3.4 Masing-masing robot harus mematikan lilin paling tidak satu lilin di daerahnya sendiri 

sebelum mematikan lilin di daerah lain.  

3.5 Untuk mematikan lilin ke 5 robot harus sudah pernah memasuki daerah lawan melewati 

lorong tengah. Ada garis putih di lantai yang membatasi daerah biru dan merah. 

3.6 Jika Robot merah dan Robot biru bertabrakan, baik keduanya tidak bisa berjalan atau 

berjalan bersama-sama, maka jika setelah 5 detik sejak tabrakan kedua robot tidak 

berpisah,  akan dipisah wasit dan diletakkan kembali dengan arah berlawanan dari arah 

perjalanan semula. 

3.7 Satu lilin di ruang sendiri dan lilin ke 5 ada juring nya, lilin yang lain tanpa juring. 

3.8 Untuk mematikan lilin yang tanpa juring : 

 Robot harus menyalakan LED secara berkedip sebagai tanda menemukan lilin 

sebelum mematikannya, yang tetap berkedip selama 5 detik setelah mematikan lilin.  

 Robot boleh mematikan lilin sesudah seluruh badan robot masuk ke ruang. 

3.9 Untuk lilin dengan juring : 

 Robot boleh mematikan lilin setelah sebagian badan robot memasuki juring 

lingkaran. 

 

4 SELESAINYA PERTANDINGAN : 

Selesainya pertandingan bisa terjadi pada beberapa kondisi : 

 Waktu pertandingan habis. Waktu pertandingan 3 menit untuk divisi beroda dan 5 menit 

untuk divisi berkaki. 

 Semua lilin yang ada sudah mati 

 Kedua tim pass 

 Dihentikan oleh wasit 

 

 

5 PENENTUAN PEMENANG 

 Nilai yang didapat robot adalah jumlah lilin yang bisa dimatikan dengan benar  

 Pemenang ditentukan dari jumlah nilai tertinggi yang dikumpulkan.  

 Jika nilainya sama, maka  pemenang ditentukan dari waktu tercepat mendapatkan nilai 

terakhir.  
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 Jika kedua robot tidak ada yang bisa mengumpulkan nilai (nilai = 0) setelah waktu 

pertandingan habis (pada babak setelah babak penyisihan), maka pemenang ditentukan 

dengan pertimbangan tim juri. 

 Keputusan juri adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 

6 PENALTI  

a. Robot start tidak menggunakan sound activation. Penalti = - 0,5.  

b. Mematikan lilin di daerah lawan dan lilin ke 5 sebelum mematikan paling tidak 1 

lilin di daerahnya sendiri. Penalti = -1. 

c. Masuk ke tempat lilin ke 5 dan mematikannya tidak melewati daerah lawan. 

Penalti = -1. 

d. Menyentuh lilin dan tempatnya  yang masih menyala. Penalti = - 0,5/lilin. 

e. Mematikan lilin yang ada juring nya dari luar juring. Penalti = -1. 

f. Mematikan lilin yang tidak ada juringnya tanpa memberi tanda bahwa dia 

menemukan lilin. Penalti = -1. 

g. Robot menggeser posisi boneka. Penalti = - 0,5. 

h. Robot yang tidak bergerak lebih dari 10 detik harus diangkat dari lapangan, dan 

boleh diletakkan lagi di titik start setelah 30 detik.  

 

7 DISKUALIFIKASI  

a. Robot melewati boneka  

b. Robot merusak lapangan  

c. Anggota tim peserta tidak mematuhi arahan wasit 

d. Tim peserta tidak menunjukkan semangat fair play  

8 PELAKSANAAN PERTANDINGAN  

Pertandingan dilaksanakan dalam beberapa babak : 

a. Babak penyisihan  

b. Babak perdelapan/perempat  final 

c. Babak semi final 

d. Babak final 

 

Babak penyisihan dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi (round robin), 

sedangkan babak berikutnya dilaksanakan dengan sistem gugur (knock out) 

 

9 PENGHARGAAN 

Penghargaan diberikan kepada : 

a. Juara I 

b. Juara II 

c. Juara III 

d. Juara Harapan 

e. dan penghargaan lainnya yang ditentukan kemudian 
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