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A. PERLOMBAAN 

1. Judul: 

Kompetisi Robotika dan Otomasi Tingkat SMA/SMK se-Indonesia 

2. Deskripsi  

Program Studi Teknik Elektro S1 Fakultas Teknik Universitas Widyatama akan melaksanakan 

“Lomba Karya Cipta Teknologi Inovatif dan Aplikatif bagi Masyarakat”  tingkat  Indonesia 

bagi siswa SMA/SMK untuk menyalurkan kreativitas dan inovasinya. Tujuan diadakannya 

lomba ini adalah untuk sarana pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi yang dapat 

diterapkan di masyarakat. Lomba ini diselenggarakan untuk yang ketiga kalinya.   

Tema lomba meliputi : Robotika dan Otomasi. 

Kategori lomba: Siswa SMA/SMK 

 

2. Ketentuan Umum 

1) Peserta lomba merupakan siswa SMA/SMK aktif yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dari sekolah yang bersangkutan (minimal ditandatangani wakil kepala 

sekolah). 

2) Peserta lomba diwajibkan menggunakan atribut sekolah dengan rapi dan sopan. 

3) Peserta lomba adalah  tim, yang beranggotakan 2-3 orang.  

4) 1 (satu) sekolah dapat mengirimkan peserta lebih dari 1(satu) tim.  

5) Peserta lomba melakukan pendaftaran pada link : www.wican.widyatama.ac.id, dengan 

melakukan biaya pendaftaran sebesar Rp 200.000,- per tim. 

6) Biaya pendaftaran ditransfer ke : OCBC NISP (028)611810095111 an UNIVERSITAS 

WIDYATAMA. 

7) Bukti pembayaran diupload di www.wican.widyatama.ac.id 

➔ Format Keterangan Pembayaran: 17_Nama Peserta_Institusi Asal 

http://www.wican.widyatama.ac.id/
http://www.wican.widyatama.ac.id/


8) Pendaftaran dan upload bukti pembayaran peserta lomba sampai dengan 13 Desember 

2020 pukul 23.59 WIB. 

9) Peserta lomba dapat melakukan konfirmasi pendaftaran dan pembayaran melalui CP: 

- SMU/SMK : Ajeng Mayang (0821 2610 4051) 

10) Lomba akan dilaksanakan dalam 2(dua) tahap: 

i. Tahap Penyisihan  : 14 Desember 2021 

ii. Tahap Final  : 15 Desember 2021 

11) Teknis perlombaan: 

i. Tahap Penyisihan : Peserta akan dinilai produknya oleh tim juri. 

ii. Tahap Final             : Peserta yang lolos seleksi akan diundang untuk presentasi 

produknya via Zoom 

12) Peserta lomba wajib hadir (via zoom) 10 menit sebelum kegiatan lomba dimulai dengan 

mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan.  

13) Peserta lomba yang tidak hadir (via zoom)  pada saat acara lomba, dianggap mengundurkan 

diri dan tidak dapat menarik kembali uang pendaftaran. 

 

 

3. Ketentuan Khusus 

a. Peserta lomba wajib mengirimkan proposal produk (dalam format .pdf) dan video yang 

berisi demo produk berdurasi maksimal 10 menit.  

Proposal produk terdiri dari: 

a. Cover, yang berisi : judul produk, nama kelompok/produk, nama-nama anggota 

kelompok + NIS, nama prodi, nama sekolah. 

b. Latar belakang 

c. Manfaat dan kegunaan produk 

d. Alat dan bahan produk 

e.  Rancang bangun produk 

b. Proposal produk dan video demo produk dikirim via email: el@widyatama.ac.id  

Dengan format : 

Proposal: Nama Kelompok_Nama SMA/SMK.pdf. 

Video: Nama Kelompok_Nama SMA/SMK.mp4.  

mailto:el@widyatama.ac.id


Dikirim paling lambat tanggal 13 Desember 2021 jam 23.59 WIB. 

c. Peserta lomba yang lolos tahap seleksi dan ikut tahap final wajib mendemokan dan 

mempresentasikan produk inovatifnya (via Zoom) selama 20 menit (10 menit demo dan 10 

menit tanya jawab).  

d. Penilaian akan didasarkan pada 5 aspek: kesesuaian dengan bidang pemanfaatan, inovatif 

dan aplikatif, orisinalitas, presentasi, estetika dan desain. 

e. Deskripsi pemenang, para pemenang adalah peserta lomba yang memperoleh nilai tertinggi 

dari hasil penilaian dewan juri.  

 

4. Fasilitas dan Hadiah 

1) Semua peserta mendapatkan e-sertifikat 

2) Juara 1 : Uang pembinaan (Rp 2.00.000,-) +Piala + e-sertifikat 

3) Juara 2 : Uang pembinaan (Rp 1.500.000,-) +Piala + e-sertifikat 

4) Juara 3 : Uang pembinaan (Rp 1.000.000,-) + Piala + e-sertifikat 

 


