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ATURAN TEKNIS  

Kontes Robot Hidrolik 2017 

TINGKAT ELEMENTERY 
 

Gambaran Umum 

Kontes Robot Hidrolik Tingkat Elementery masih mirip dengan event di Tahun 2016, yaitu 

berupa robot  lengan (penjapit) yang gerakannya 

bersumber dari sistem hidrolik berupa selang dan 

suntikan. Namun di Tahun 2017 kali ini, Robot 

hidrolik tanpa mobil remot lagi. Pergerakan Robot 

akan dibantu dengan track yang berupa bidang 

miring dan alas beroda yang akan disediakan 

panitia.  

 

 

Peserta 

Peserta berupa Tim yang berangotakan dua siswa. Tim boleh didampingi oleh 

guru/pembimbing, namun saat kompetisi, guru tidak boleh membantu. Peserta kategori 

elementary adalah siswa SD/MI kelas 4-6 dan siswa SMP/MTs kelas 1 

 

Teknis Lomba 

Untuk lomba kali ini, di Kategori Elementery, proses perakitan bisa dilakukan sebelum 

kompetisi (di rumah atau di sekolah). Jadi tim peserta ke lokasi Kompetisi membawa robot yang 

telah siap dikonteskan. Namun meskipun demikian, jika saat dilokasi robot peserta masih 

belum siap (ada yang patah atau perlu perbaikan) panitia menyediakan waktu untuk perbaikan 

robotnya.    

Saat Robot telah dipanggil panitia sesuai no urut saat daftar ulang, maka robot harus 

dikumpulkan di depan panggung. Satu persatu robot akan diberi waktu 5 menit untuk 

menyelesaikan tantangan di atas sircuit. Tantangan Robot adalah mengambil bola pimpong dan 

kubus ukuran 4x4 cm dari gabus untuk di masukkan ke kotak yang disediakan oleh panitia. 

Ketinggian posisi kubus dan bola pimpong adalah sekitar 15 cm dari dasar sircuit. Sedangkan 

ketinggian kotak tempat tujuan adalah 10 cm dari dasar sircuit. 

 



 

 

 

Kriteria Penilaian 

Kriteria penilaian adalah: 

a. Nilai Pemindahan benda 

Masing-masing tugas mempunyai nilai yang berbeda. Bola pimpong = 100 poin.  

kubus = 75 poin.  

b. Waktu penyelesaian tantangan 

Semua Tim diberi waktu 5 menit untuk menyelesaikan tantangan. Nilai setiap 

pemindahan benda akan ditambahkan dengan waktu yang tersisa (satuan detik). 

Jadi semakin cepat robot memindahkan benda nilai totalnya semakin tinggi. 

Dari seluruh Robot yang berkompetisi, akan diambil 8 Robot dengan nilai tertinggi untuk 

masuk final. 

Pada babak Final, ke-8 robot finalis akan bertanding ulang dengan tambahan tantangan 

memindahkan benda berbentuk tabung untuk dikaitkan di tempat yang telah 

disediakan. Tabung ini akan memiliki poin nilai 200. 

Pada Babak Final, 3 robot dengan nilai tertinggilah yang akan jadi juara 1-3. 

 

Aturan bahan Robot 

Bahan yang  diperbolehkan dalam rangkaian robot Hidrolik: 

a. Stick es cream standar 

b. Tusuk sate/Sapu lidi/Tusuk gigi 

c. Sumpit pangsit mi yang dari kayu 

d. Gabus atau busa atau spon 

e. Karet gelang atau karet rambut 

f. Karet  sandal jepit 

g. Lem tembak / lem 

sintetis/selotip atau perekat 

lainnya 

h. Benang berbagai jenis 

i. Kertas biasa / kertas karton / 

kertas  kardus 

j. Suntikan berbagai jenis 

k. Selang plastik atau sedotan 

plastik 

l. Air atau minyak 

m. Pewarna  

n. Tissue 

o. Plastik/Mika 

p. Botol air mineral 

q. Sendok/garpu plastik 

r. Gelas/mangkuk 

plastik/steoroform 

s. Gotri atau bola besi kecil 

 

Sircuit 

Miniatur Sircuit dan simulasi lomba bisa ditunjukkan saat Pelatihan.  



 

 

 

Info lebih lanjut bisa kontak panitia di 0856 4600 1796  (sms/WA) 

 

Chek Preview Kontes Robot tahun-tahun sebelumnya di YouTube Channel: 

Edu Science Club Indonesia 


