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KATA PENGANTAR 
 

Pendidikan madrasah ditujukan untuk membangun landasan bagi berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif, inovatif, 
mandiri, percaya diri dan menjadi warga negara yang demokratis dan 
bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai program yang 
antara lain adalah dalam bentuk kegiatan kesiswaan.  

Kompetisi Robotik Madrasah merupakan ajang kompetisi robot tingkat madrasah. 
Program ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015 di Cilandak Town Square, 
Jakarta Selatan. Tahun kedua 2016 di Mall of Indonesia, Jakarta Utara, dan tahun ketiga 
2017 diselenggarakan di ICE (Indonesia Convention Exhibition) Serpong, Banten. Pada 
pelaksanaan tahun keempat ini 2018 diharapkan terjadi peningkatan kualitas dan 
output yang dihasilkan. Kompetisi Robotik Madrasah merupakan program baru yang 
menjadi salah satu program unggulan Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam Kementerian Agama. Program ini ke depannya akan diselenggarakan 
setiap tahun. 

Kompetisi Robotik Madrasah diharapkan memberikan pengaruh signifikan bagi 
terwujudnya semangat belajar siswa madrasah, khususnya di bidang teknologi, robotika 
dan otomasi. Tercapainya kondisi tersebut di lingkungan pendidikan madrasah memacu 
siswa dalam meraih prestasi belajar, kreatif, inovatif dan menghasilkan penemuan 
teknologi baru yang membanggakan.  

Harapan kami di masa mendatang Kompetisi Robotik Madrasah dapat diselenggarakan 
juga pada tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. Sehingga peserta yang 
mengikuti Kompetisi Robotik Madrasah tingkat nasional telah melalui seleksi prestasi 
dan benar-benar merupakan siswa terbaik di tingkat provinsi. Dengan demikian tidak 
menutup kemungkinan hasil Kompetisi Robotik Madrasah tingkat nasional merupakan 
bibit-bibit yang bisa diorbitkan pada kompetisi robot tingkat nasional maupun 
internasional yang berasal dari madrasah.  

Guna pencapaian target yang telah ditetapkan disusunlah buku panduan pelaksanaan 
Kompetisi Robotik Madrasah Tahun 2018. Melalui buku panduan ini diharapkan 
pihak¬pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan Kompetisi Robotik Madrasah dapat 
menggunakan buku panduan ini, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya. 

 
Jakarta,   1 Oktober  2018 
Direktur KSKK Madrasah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Kondisi Umum 

a. Era otomatisasi dalam segala aspek kehidupan membuat perkembangan 

tehnologi terutama robotik akan memegang peranan yang sangat penting. 

b. Pendidikan robotik selain meningkatkan inteligensi anak-anak, dapat juga 

mengembangkan kreativitas dan daya imajinasi anak. Bagaimana mereka 

merencanakan, merangkai dan membangun robot sesuai imaginasi mereka. 

c. Meningkatkan kreativitas setiap anak yang terlibat. Pola pembelajaran yang 

dikembangkan dalam kompetisi robotik memacu anak untuk belajar 

bekerjasama (team work) dalam menyelesaikan setiap tugas dan tantangan 

yang diberikan. Sehingga anak tidak saja diajarkan bagaimana berkompetisi, 

tapi juga belajar, bagaimana bekerja sama untuk menyelesaikan tugasnya dan 

memenangkan kompetisi. 

d. Robot-robot yang dirangkai dan diotomasi adalah robot-robot yang memiliki 

manfaat besar bagi manusia. Di sini, siswa-siswi madrasah didorong untuk 

menumbuhkan kreativitas dan imaginasinya bagi kebermanfaatan manusia di 

muka bumi. 

 

2. Kondisi Khusus Madrasah 

a. Semakin banyak madrasah yang ingin menyelenggarakan pembelajaran 

robotika di madrasahnya. Namun sarana dan prasarana untuk proses 

pembelajaran robotika di madrasah masih sangat minim. 

b. Kurangnya sarana dan prasarana di madrasah terkait robotika dan otomasi 

sehingga tidak mudah untuk mewujudkan kegiatan program pendidikan baik 

ektrakurikuler maupun intrakurikuler di bidang robotika dan otomasi. 

c. Tingginya antusiasme siswa/i untuk mengenal dan mempelajari teknologi 

robotika dan otomasi. 

d. Telah mulai bermunculan pelajar madrasah yang mengikuti kompetisi 

robotika baik di dalam maupun luar negeri. 

e. Banyaknya siswa-siswi madrasah yang telah berhasil memperoleh medali di 

kompetisi robotik baik di dalam maupun di luar negeri. 

 

B. DASAR HUKUM  

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor4235);  
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor4286);  

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);  

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22  Tahun 2014 Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5593);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);  

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 tahun 2006 tentang 
Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau 
Bakat Istimewa 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5423);  

11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 

Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan kelima atas 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 

Kementerian Negara;  

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Madrasah; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 62 Tahun 2014 
tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 
Menengah. 
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C. NAMA KEGIATAN 

Kegiatan ini bernama Kompetisi Robotik Madrasah. Kompetisi Robotik Madrasah 

merupakan ajang kompetisi robotika dan otomasi tingkat Madrasah se-Indonesia. 

Mulai dari menemukan ide, merakit atau merancang, mengoperasikan hingga 

menemukan teknologi baru di bidang robotika dan otomasi dan bahkan sampai 

pada cara mempresentasikan atau menyakinkan kepada orang lain bahwa robot 

yang dirancang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. 

D. TUJUAN 

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah: 

• Melatih Motorik siswa; Melatih motorik mereka sangatlah penting, dengan 
pembelajaran robotik mereka belajar untuk merangkai dan menyusun balok 
menjadi berbagai macam bentuk. 

• Melatih Kreativitas; dengan belajar menyusun dan merangkai, maka kreatifitas 
anak akan berkembang. Anak-anak akan belajar bagaimana bentuk robot yang 
mereka inginkan dan belajar untuk mewujudkannya. 

• Merangsang logika berpikir; tugas-tugas membentuk sebuah robot akan 
membuat anak-anak secara logika mampu menjalankan misi yang diemban.  

• Meningkatkan kemampuan anak dalam penguasaan teknologi; bangsa yang 
maju adalah bangsa yang juga mampu memanfaatkan dan mengembangkan 
teknologi. 

• Anak juga belajar bagaimana membuat program yang bisa membuat robot yang 
dibuatnya bergerak sesuai perintahnya dengan memanfaatkan komponen yang 
ada. 

• Melatih anak berkompetisi dan bekerja sama. 
• Melatih anak untuk mendedikasikan kreativitasnya bagi kebermanfaatan 

manusia. 
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BAB II 
MEKANISME PENYELENGGARAAN 

 

A. PELAKSANAAN 

Kegiatan Kompetisi Robotik Madrasah tingkat nasional adalah kegiatan yang diikuti 

oleh peserta dari madrasah-madrasah di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat MI, 

MTs hingga MA. Model dan jenis robot yang dipertandingkan sebagaimana yang 

telah diatur oleh panitia dan tercantum dalam buku pedoman ini. Untuk tahun 

2018. 

B. PEMBIAYAAN 

Pelaksanaan Kompetisi Robotik Madrasah tingkat nasional menggunakan biaya dari 

APBN Kementerian Agama Pusat. 

C. PENYELENGGARA 

Kompetisi Robotik Madrasah merupakan ajang kompetisi robot tingkat Madrasah 

seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Kurikulum Sarana 

Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam Kementerian Agama RI.  Narahubung: Hamam Faizin, 0813-1601-6643 | 

Samsul Arifin, 0821-1008-1043 

D. TEMA KOMPETISI 
Kompetisi Robotik Madrasah 2018 mengangkat tema Robot Rescue, Robot yang berfungsi 

untuk mitigasi bencana alam. Dalam Kompetisi Robotik Madrasah 2018 ini, dipadukanlah 

beragam kemampuan di bidang science, teknologi, engineering, seni dan matematika. 

Kemampuan-kemampuan tersebut harus diarahkan untuk penanggulangan bencana alam.   

E. KATEGORI LOMBA 

1. Tingkat MI hanya satu kategori yakni Rancang Bangun Mesin Otomatis Bencana 
2. Tingkat MTs memiliki dua kategori  

a) Kategori Rancang Bangun Mesin Otomatis Bencana 
b) Kategori Rescue Robot Mobile   

3. Tingkat MA hanya memiliki dua kategori  
a) Kategori Rancang Bangun Mesin Otomatis Bencana 
b) Kategori Rescue Robot Mobile   

 

F. SASARAN DAN KUOTA PESERTA 

Kompetisi Robotik Madrasah merupakan ajang kompetisi robot yang diikuti oleh 
siswa/i tingkat MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan MA 
(Madrasah Aliyah) di seluruh Indonesia.  
 MI:  2 orang (1 Tim) dan 1 orang Guru Pendamping  
 MTs:  2 orang (1 Tim) dan 1 orang guru Pendamping untuk masing-masing 
kategori 
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 MA: 2 orang dan 1 orang guru pendamping untuk masing-masing kategori 
 

Dari keseluruhan pendaftar, panitia akan menyeleksi berdasarkan: 

1. Kelengkapan berkas  

2. Kecepatan dalam mendaftar 

3. Kualitas proposal dan isi video (karya robot) untuk kategori Rancang Bangun 

 

Sedangkan Kuota yang disediakan untuk peserta adalah sebagai berikut: 
Kategori Jumlah Tim Jumlah Orang (Peserta dan 

Pendamping) 
Total 

MI Rancang Bangun 20 3 60 
MTs Rescue Robot Mobile 20 3 60 
MTs Rancang Bangun 20 3 60 
MA Rescue Robot Mobile 20 3 60 
MA Rancang Bangun 20 3 60 

Total Peserta 300 

 

 

G. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DAN PENDAMPING 

Hak-Hak peserta: 

1. Peserta berhak mengikuti lomba sesuai dengan peraturan yang berlaku 

2. Peserta dan pendamping berhak mendapatkan ID Card, Kaos, tas dan 

Sertifikat 

3. Peserta dan pendamping berhak mendapatkan makan (dua kali: siang dan 

malam) dan snack tiga kali saat perlombaan. 

Kewajiban 

1. Pendamping dan peserta wajib mendaftarkan dirinya secara online pada 

website pendaftaran kompetisi robotik madrasah 2018 di alamat: 

madrasah.kemenag.go.id/mrc2018 dengan menyiapkan: 

a. NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) 

b. NIM (Nomor Induk Madrasah) 

c. Scan Pasfoto 

d. Surat Keterangan Siswa (contoh terlampir) 

e. Surat Rekomendasi dari Kepala Madrasah (contoh terlampir) 

f. Scan nomor rekening siswa 

g. Scan passpor (bisa menyusul) 

h. Proposal / makalah dan video untuk kategori Rancang Bangun 

2. Peserta dan pendamping wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 

oleh panitia; 

3. Peserta dan pendamping wajib mematuhi peraturan acara yang telah 

ditentukan oleh panitia; 
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4. Peserta dan pendamping wajib membiayai sendiri tiket keberangkatan dan 

kepulangan dari tempat asal ke lokasi lomba; 

5. Pesert a dan pendamping  wajib membiayai sendiri penginapan; 

6. Peserta dan pendamping wajib membiayai makan sendiri di luar waktu 

perlombaan. 

7. Panitia tidak menyediakan transportasi di lokasi acara. Peserta dan 

pendamping diharapkan mencari transportasi sendiri dengan misalnya taxi 

atau transportasi online lainnya. 

8. Peserta yang akan menggunakan robot pinjaman dari panitia (untuk peserta 

MTs dan MA Rescue Robot Mobile) wajib melakukan konfirmasi (klik pilihan 

robot sendiri atau robot dari panitia) saat pendaftaran online. 

9. Peserta dan pendamping wajib melakukan konfirmasi kehadiran setelah 

dinyatakan lolos sebagai peserta lomba dengan membuat surat pernyataan 

mengikuti perlombaan. Apabila peserta dan pendamping tidak melakukan 

konfirmasi, maka akan digantikan oleh peserta cadangan. 

 

H. JADWAL-JADWAL PENTING 
NO TANGGAL KEGIATAN 
1  4-16 Oktober 2018 Sosialisasi dan Pendaftaran 

Online untuk MI, MTs dan 
MA 

2 17-20 Oktober 2018 Verifikasi Berkas 
Pendaftaran 

3 21 Oktober 2018 Pengumuman Peserta lolos  
4 21-22 Oktober 2018 Konfirmasi kesediaan 
6 3-4 November 2018 Perlombaan 
  

I. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN 

Kompetisi Robotik Madrasah diselenggarakan pada: 

Hari   : Sabtu-Minggu 

Tanggal    : 3-4 November 2018 

Tempat Kompetisi     : Depok Town Square 

      Jl. Margonda Raya No. 1 Kota Depok Jawa Barat 

 

J. BENTUK ACARA 

Kompetisi Robot Madrasah merupakan ajang kompetisi kemampuan para 

siswa madrasah dari tingkat MI, MTs dan MA dalam bidang Robotika dan Otomasi. 

Pada ajang ini para peserta unjuk kemampuan dalam merakit dan memprogram 

robot. Pada acara ini juga ditampilkan kecanggihan beberapa jenis dan model 

teknologi robot yang akan didisplay di lokasi acara. Penyelenggaraan Kompetisi 

Robotik Madrasah untuk tingkat MI dan MTs diselenggarakan dengan mekanisme 
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seperti tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tingkat MA diselenggarakan 

melalui audisi, karantina, shooting, penyisihan hingga final. 

 

K. SUSUNAN ACARA 

 

Kompetisi Robotik Madrasah 2018 untuk MI, MTs dan MA 

Hari Pertama, Sabtu 3 November 2018  

 13.00 – 15.30  Registrasi Peserta dan Pemberian Kit Peserta dan Pendamping di 

Depok Town Square 

 20.30 – selesai  Istirahat di penginapan masing-masing.  

 
Hari Kedua, Minggu, 4 November 2018:  

 07.00-09.00 Pengenalan Robotik dan Breafing Lomba 

 09:00-12.00  Kompetisi Robot MI, MTs, MA (final) sesi I  

 12.00-13.00  Ishoma (Istirahat Sholat dan Makan) 

 13.00-15.00 Kompetisi Robot MI, MTs, MA (final) Sesi II  

 15.00-16.00 Istirahat, Sholat, Pembagian Snack 

 16.00-18.00  Kompetisi Robot MI, MTs, MA (final) Sesi III 

 18.00-19.00 Ishoma (Istirahat, Sholat dan Makan) 

 19.00-21.30 Penutupan dan Pengumuman Pemenang 
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BAB III 
PELAKSANAAN KOMPETISI 

 

 

A. PERSYARATAN KEPESERTAAN 

1. Peserta diharuskan mendaftar secara online melalui website 
madrasah.kemenag.go.id/rmc2018 Pendaftaran dimulai dari tanggal 4-16 
Oktober  

2. Mengupload berkas persyaratan: 
a. Pasfoto peserta 
b. Scan Raport terakhir/surat keterangan siswa  
c. Surat rekomendasi/tugas dari Kepala Madrasah (Contoh Terlampir). 
d. Nomor Rekening Peserta  
e. Nomor HP (whatsapps) 
f. Upload proposal (makalah) dan video profil awal robot untuk kategori 

Rancang Bangun Mesin Otomatis Bencana untuk semua jenjang (MI, MTs 
dan MA) dengan durasi maksimal 2 menit. 

3. Panitia akan memverifikasi data persyaratan yang masuk dan akan 
mengumumkan daftar calon peserta kompetisi robotik tanggal 21 Oktober 
2018; 

4. Seluruh peserta harus melakukan konfirmasi keikutsertaan Kompetisi Robotik 
pada tanggal 21-22 Oktober 2018 dengan mengirimkan surat pernyataan 
kesediaan mengikuti kompetisi melalui email direktoratkskk@gmail.com. Bila 
tidak melakukan konfirmasi, maka akan dgntikan dengan peserta cadangan. 

5. Setiap tim harus membawa sendiri notebook/Laptop untuk tingkat MI, 
MTs dan MA.  

6. Setiap madrasah/jenjang mengirimkan satu tim, tidak boleh lebih. 
7. Satu tim terdiri dari dua siswa/I untuk MI, MTs dan MA. 
8. Setiap tim didampingi oleh 1 orang guru pendamping 
9. Siswa/i yang pernah mendapatkan juara I, II dan III Kompetisi Robotik 

Madrasah tahun sebelumnya TIDAK DIPERBOLEHKAN mengikuti lomba 
Kompetisi Robotik Madrasah pada jenjang yang sama. Jika di kemudian hari 
diketahui, maka akan dibatalkan. 

10. Mengingat banyaknya madrasah yang antusias mengikuti lomba dan 
terbatasnya kuota peserta, maka panitia akan melakukan verifikasi kelengkapan 
berkas, kualitas dan kecanggihan robot (untuk kategori rancang bangun melalui 
video dan makalah) dan memperioritas tim yang mendaftar lebih awal. 
 

B. KATEGORI LOMBA 

1. Tingkat MI hanya ada satu Kategori yakni Rancang Bangun Mesin Otomatis 
Bencana 

2. Tingkat MTs ada dua kategori 
a. Kategori Rancang Bangun Mesin otomatis Bencana 
b. Kategori Rescue Mobile Robot 

3. Tingkat MA ada dua kategori: 
a. Kategori Rancang Bangun Mesin Otomatis Bencana 
b. Kategori Rescue Mobile Robot 

mailto:direktoratkskk@gmail.com


12 
 
 

 

C. MAKANISME PERLOMBAAN 
1. Kategori Rancang Bangun Mesin Otomatis Bencana untuk MI, MTs dan MA 

Perkembangan teknologi yang tumbuh sedemikian cepat pada era globalisasi yang 
demikian canggih menuntut masyarakat modern untuk bergerak cepat dan serba 
otomatis sebagai bagian dari gaya hidupnya. Agar Indonesia tidak tertinggal dalam hal 
teknologi dengan negara-negara lainnya maka diperlukan bibit-bibit penemu masa 
depan. Apakah kamu salah satunya? Ayo dengan semangat berkompetisi kamu ciptakan 
sebuah robot - rancang bangun mesin otomatis yang berguna untuk mengatasi, 
antisipasi, melindungi, mengawasi bencana alam, menyelamatkan satwa, jiwa  & 
bangunan dan sebagainya. 

 Tim 
Anggota tim terdiri dari 2 orang murid MI atau MTs. 

 
 Peraturan Umum 

1. Karya robot berupa rancang bangun mesin otomatis yang di ikutsertakan dalam 
lomba ini, harus memiliki unsur-unsur robotika dan otomatis sebagai berikut: 
memiliki bagian konstruksi mekanik yang dapat bergerak, memiliki bagian 
pengendali, sensor dan aktuator serta dapat di program melalui komputer. Robot 
harus bergerak secara otomatis dengan program kendali dan tidak diperbolehkan 
menggunakan Remote kontrol/Bluetooth/Wifi. 

2. Robot tidak melebihi ukuran 100cm x 100cm x 100cm. 
3. Berat tidak terlalu berlebihan sehingga dapat dipindahkan dengan mudah. 
4. Catu daya harus menggunakan baterai kering, baterai basah/aki dilarang. 
5. Bahan baku tidak dibatasi tetapi tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan 

yang mudah terbakar atau yang dapat membahayakan. 
6. Robot sudah harus siap untuk didemokan dan dipresentasikan di depan dewan 

juri. Presentasi dengan menggunakan bahasa Inggris diutamakan (tidak wajib). 
7. Peserta wajib mengirimkan/upload proposal atau makalah tentang robot yang 

dibuat saat pendaftaran online.  
8. Peserta diwajibkan membuat pamflet atau selebaran yang berisi tentang robot 

yang dibuatnya. Pamflet tersebut diberikan kepada pengunjung atau juri. 
 

 Kriteria Penilaian 
1. Robot hasil karya akan diperiksa oleh tim juri sebelum memulai kompetisi untuk 

memastikan mesin memenuhi semua aturan yang dijelaskan di atas. 
2. Kreativitas 

Ide pemanfaatan robot sehingga dapat bermanfaat mengatasi, antisipasi, 
melindungi, mengawasi bencana alam, menyelamatkan satwa, jiwa & bangunan 
dan sebagainya. 

3. Kecanggihan 
Penerapan teknologi terbaru dan termutahir. Konstruksi sesederhana mungkin 
dengan kemampuan maximal untuk cepat & sempurna menyelesaikan tugas. 
Sedikit sensor, sedikit  pengerak, program pendek sederhana, waktu reaksi cepat, 
gerak robot cepat. Aman – tidak membahayakan keselamatan pengguna dan orang 
lain.   

4. Kesempurnaan robot 
Hasil karya robot sudah berfungsi dengan baik dan dapat didemontrasikan di 
hadapan dewan juri. 

5. Presentasi dan tanya jawab. 
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Siswa diminta untuk menjelaskan cara kerja mesin otomatis karyanya, untuk  
memverifikasi bahwa konstruksi dan pemrogramannya adalah hasil karyanya 
sendiri dan siswa akan diajukan pertanyaan tentang upaya persiapan robot hasil 
karyanya. 

 
 Peraturan Lomba 

1. Robot harus sudah selesai didesign, dirakit dan di program di sekolah masing-
masing, di arena lomba peserta hanya diperbolehkan melakukan penyesuaian 
praktis yang diperlukan. 

2. Hanya anggota tim yang diperbolehkan untuk memodifikasi robot selama 
kompetisi berlangsung. Jika diketahui mentor melakukan modifikasi terhadap 
robot maka tim akan di diskualifikasi. 

3. Dalam sesi penilaian yang dilakukan dewan juri hanya anggota tim yang 
diperbolehkan tampil untuk menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil karyanya, 
sedangkan mentor tidak diizinkan ikut berperan serta. 

4. Setiap tim diberi waktu 3 jam untuk mempersiapkan robotnya di arena lomba. 
5. Setiap tim diberi kesempatan 15 menit presentasi dan tanya jawab dan 10 menit 

untuk demonstrasi robot. 
6. Mentor (guru, orang tua, pendamping dan anggota tim dewasa lainnya) tidak 

diperbolehkan di area kerja siswa.  
7. Mentor tidak memperbaiki robot atau terlibat dalam pemrograman robot , Jika ini 

terjadi, tim akan berisiko didiskualifikasi 
8. Peraturan-peraturan di atas dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

dilapangan. 
9. Keputusan juri tidak dapat di ganggu gugat. 

 
 Pemenang adalah robot dengan kriteria sbb: (masih akan disesuaikan) 

1. Robot dengan ide original siswa. 
2. Robot dengan konstruksi paling sederhana & kemampuan maksimal. 
3. Robot tercanggih. 
4. Robot paling aplikatif atau nyata berguna meringankan manusia. 
5. Tim dengan presentasi terbaik. 

 

 

2. Kategori Rescue Mobile Robot untuk Tingkat MTs 

Dalam kategori ini, dibayangkan telah terjadi bencana gempa bumi di sebuah 
desa, mobil pembawa bantuan dan pemadam kebakaran tidak dapat lewat karena 
medan menuju desa tersebut sulit dilalui kendaran besar. Tugas mu adalah membuat 
sebuah robot yang dapat mendeteksi rumah yang terbakar (ditandai dengan rumah 
berwarna merah) dan memadamkannya (dengan kipas), rumah yang rusak (ditandai 
dengan rumah berwarna biru) dan rumah yang terdapat korban (ditandai dengan 
rumah berwarna kuning). Dapatkah robot mu melakukannya? Ayo dengan semangat 
berkompetisi kamu ciptakan sebuah robot rescue - penyelamat otomatis yang berguna 
untuk mengatasi, mendeteksi,  antisipasi, melindungi, mengawasi bencana alam, 
menyelamatkan satwa, jiwa  & bangunan dan sebagainya. 

 
 Tim 

Anggota tim terdiri dari 2 orang murid MTs. 
 

 Arena 
1. Contoh arena dapat dilihat pada bagian terakhir artikel ini. Arena yang sebenarnya 

dapat dilihat pada hari kompetisi. 
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2. Arena akan berbentuk segi empat berukuran 2.4m x 2.4m dengan latar putih. 
3. Terdapat minimal 2 titik start yang dapat dipilih robot sebelum memulai misinya. 
4. Misi robot adalah mencari rumah yang terbakar (ditandai dengan rumah berwarna 

merah), rumah yang rusak (ditandai dengan rumah berwarna biru) dan rumah yang 
terdapat korban (ditandai dengan rumah berwarna kuning) disepanjang perjalanan 
mencapai finish. 

5. Dan dari beberapa rumah terdapat rumah aman yang tidak terbakar, tidak rusak 
dan tidak ada korban (ditandai dengan rumah berwarna hijau) yang diletakkan 
secara acak. 

6. Masing –masing rumah akan dihubungkan dengan sebuah garis hitam yang garisnya 
terputus tepat di depan rumah. 

7. Akan terdapat 2 desa yang terpisah. Robot harus melalui rintangan-rintangan 
disepanjang perjalannya melalui ke dua desa menuju finish. 

8. Rintangan akan terdiri dari terowongan, jembatan, super crane,  lubang, area 
beracun, genangan air, speed bump berupa potongan koran, krikil-krikil, tusuk gigi, 
sumpit dll. 

9. Untuk menandakan misi selesai, robot harus berhenti di titik finish minimal 3 detik. 
 

 Robot 
1. Peserta harus membawa robot yang sudah terakit dan sparepartnya untuk 

keperluan modifikasi di hari lomba. 
2. Dimensi robot tidak boleh melebihi L20cm x P25cm x T27cm. 
3. Robot harus bergerak secara otomatis menggunakan program, tidak boleh 

dikendalikan dengan remote ataupun dikendalikan melalui Bluetooth atau Wi-Fi. 
4. Robot harus di-start secara manual oleh peserta dengan satu tombol di area start. 
5. Robot harus siap saat memasuki area lomba dengan menonaktifkan Bluetooth dan 

Wi-Fi pada robot jika robot memiliki fungsi demikian. Segala bentuk komunikasi 
wireless robot dengan perangkat apapun dilarang. 

6. Sebelum sesi lomba dimulai, robot akan diperiksa oleh juri untuk memastikan bahwa 
robot memenuhi kriteria yang telah dijelaskan di atas, dan selanjutnya robot akan di 
karantina agar robot tidak di modifikasi baik software maupun hardwarenya. 
 

 Peraturan Pertandingan dan Penilaian 
1. Robot akan berjalan dari posisi Start sampai Finish sambil mendeteksi kondisi 

rumah. 
2. Peserta meletakkan robotnya diposisi start dan mengatur arah sesuai dengan 

keinginan. Dalam hal ini peserta diberikan waktu maksimal 30 detik. 
3. Setelah itu juri akan memberikan tanda start, peserta menekan tombol start di 

robotnya dan waktu perjalanan mulai di hitung. Setelah robot berjalan peserta 
dilarang menyentuh robotnya dan apabila peserta menyentuh robotnya maka akan 
dikenakan penalty. 

4. Dalam arena akan terdapat beberapa bonus poin, bonus poin akan diberikan jika 
robot berhasil mendeteksi rumah yang terbakar dan memadamkannya atau berhasil 
melewati rintangan. Bonus poin akan bernilai dari 100-200 tergantung tingkat 
kesulitannya. 

5. Bagian robot (termasuk sensor) tidak diperbolehkan memasuki daerah rumah yang 
terbakar dan rusak. 

6. Robot akan mendapatkan poin 100 jika berhasil mendeteksi rumah aman (rumah 
berwarna hijau). 

7. Robot akan mendapatkan poin 100 jika berhasil mendeteksi rumah terbakar (rumah 
berwarna merah) dan tambahan 100 poin jika menyalakan kipas selama min 3 detik. 
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8. Robot akan mendapatkan poin 100 jika berhasil mendeteksi rumah yang rusak 
(rumah berwarna biru) dan tambahan 100 poin jika menyalakan lampu kedap-
kedip. 

9. Robot akan mendapatkan poin 100 jika berhasil mendeteksi rumah yang yang 
terdapat korban (rumah berwarna kuning) dan tambahan 100 poin jika menyalakan 
alarm min 3 detik. 

10. Setiap nilai bonus poin hanya dihitung sekali. 
11. Jika robot menyentuh halangan-halangan atau salah satu bagian robot masuk ke 

dalam rumah terbakar atau rusak maka akan dikenakan penalty. 
12. Setiap pelanggaran yang dikenakan penalty akan mengurangi nilai sebesar 50 poin. 
13. Setiap tim peserta akan diberikan waktu maksimal 5 menit untuk satu sesi lomba. 
14. Setiap tim peserta akan diberikan kesempatan Restart sebanyak dua kali dan waktu 

akan terus berjalan jika melakukan Restart. 
15. Peserta hanya boleh memindahkan atau menyentuh robot dengan seizin juri. 
16. Setiap tim peserta akan mendapakan kesempatan untuk dua sesi lomba. Total nilai 

yang di peroleh pada lomba sesi pertama akan di akumulasikan dengan nilai sesi 
kedua. 

17. Tim peserta yang mendapatkan total nilai tertinggi dinyatakan sebagai pemenang, 
jika terdapat dua tim dengan nilai yang sama maka robot yang menyelesaikan misi 
dengan waktu tercepat dinyatakan sebagai pemenang. 

18. Mentor (guru, orang tua, pendamping dan anggota tim dewasa lainnya) tidak 
diperbolehkan di area kerja siswa.  

19. Mentor tidak memperbaiki robot atau terlibat dalam pemrograman robot , Jika ini 
terjadi, tim akan berisiko didiskualifikasi. 

20. Peraturan-peraturan di atas dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
dilapangan. 

21. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 
 

 5 Pemenang antara lain  robot dengan kriteria sebagai berikut:  
1. Robot dengan logaritma tercepat/tersingkat. 
2. Robot dengan waktu tercepat dan penalty paling kecil. 
3. Robot dengan konstruksi sederhana tapi memiliki kemampuan paling maksimal. 
4. Robot dengan perolehan poin terbanyak. 
5. Robot dengan desain terindah. 
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Contoh Arena: 

 

  

Speed 

Bump 
Jembatan Lubang 

 

 Genangan 

Air 

Start /  

Finish 

Start /  

Finish 

Rumah hijau = Aman 

Rumah merah = kebakaran 

Rumah biru = rumah rusak berat 

Rumah kuning = terdapat korban 
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3. Kategori Rescue Robot Mobile untuk Tingkat MA 

Terjadi sebuah bencana di Jakarta berupa gempa bumi, dan ada seseorang di 
luar sana yang memerlukan pertolongan. Sedangkan ‘Tim Cepat Tanggap’ tidak dapat 
pergi karena kondisi diluar masih terlalu berbahaya. Maka tugas kamu adalah membuat 
dan memprogram robot yang dapat mendeteksi korban (diwakilkan dengan sebuah 
bola meja ping-pong) yang di tempatkan di area ‘TKP’ dan membawa (mengangkat)  
korban ke zona aman. Disepanjang jalan, robot harus melalui halangan-halangan untuk 
sampai pada ‘TKP’. 
 Tim 

Anggota tim terdiri dari 2 orang murid MA. 
 Arena 

1. Contoh arena dapat dilihat pada bagian terakhir artikel ini. Arena yang 
sebenarnya dapat dilihat pada hari kompetisi. 

2. Arena akan berbentuk segi empat berukuran 3.6m x 2.4m dengan latar putih. 
3. Terdapat minimal 3 titik start yang dapat dipilih robot sebelum memulai 

misinya. 
4. Lebar jalanan yang dilalui robot sekitar 17-20cm yang ditandai dengan solatip 

hitam selebar 1.5cm sebagai batas di sisi kanan dan kirinya dimana pada 
beberapa bagian batas jalan/track, akan terdapat garis yang terputus di salah 
satu sisinya secara acak. 

5. Akan terdapat beberapa rintangan seperti Jembatan, Gerbang, Genangan Air, 
Sampah dan Puing dll di sepanjang jalan yang akan dilalui. 

6. Mengaktifkan/menghindari rintangan memerlukan interaksi dari robot dan 
mesin otomatis sekitarnya. 

7. Zona sebelum rintangan akan ditandai dengan 3 pilihan, a) kertas merah yang 
diletakkan dilantai berukuran 14x14cm, b) lampu yang ditempatkan disisi kiri 
jalan setinggi 5cm, c) garis putus 5cm di kedua sisi jalan. 

8. Disetiap persimpangan akan terdapat tanda segi empat berwarna hijau 
berukuran 14x14cm. 

9. Disisi jalan akan terdapat beberapa mesin otomatis yang tidak boleh di sentuh 
oleh robot. 

10. Jika robot sudah mencapai zona ‘TKP’, robot harus mengangkat korban (yang 
ditempatkan secara acak) dan menempatkannya di zona aman. 

11. Untuk menandakan misi selesai, robot harus berhenti dan mengedipkan lampu 
3x sebagai tanda bahwa misi telah sukses. 

 
 Robot 

1. Peserta harus membawa robot yang sudah terakit dan sparepartnya untuk 
keperluan modifikasi di hari lomba. 

2. Dimensi robot tidak boleh melebihi L20cm x P25cm x T27cm. 
3. Robot harus bergerak secara otomatis menggunakan program, tidak boleh 

dikendalikan dengan remote kontrol ataupun dikendalikan melalui Bluetooth 
atau Wi-Fi. 

4. Robot harus di-start secara manual oleh peserta dengan satu tombol di area 
start. 

5. Robot harus siap saat memasuki area lomba dengan menonaktifkan Bluetooth 
dan Wi-Fi pada robot jika robot memiliki fungsi demikian. Segala bentuk 
komunikasi wireless robot dengan perangkat apapun dilarang. 

6. Sebelum sesi lomba dimulai, robot akan diperiksa oleh juri untuk memastikan 
bahwa robot memenuhi kriteria yang telah dijelaskan di atas, dan selanjutnya 
robot akan di karantina agar robot tidak di modifikasi baik software maupun 
hardwarenya. 
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 Peraturan Pertandingan dan Penilaian 

1. Robot akan berjalan dari posisi Start sampai misi penyelamatan sukses dengan 
memilih lintasan yang akan  ditempuh di arena. 

2. Peserta meletakkan robotnya diposisi start dan mengatur arah sesuai dengan 
keinginan. Dalam hal ini peserta diberikan waktu maksimal 30 detik. 

3. Setelah itu juri akan memberikan tanda start, peserta menekan tombol start di 
robotnya dan waktu perjalanan mulai di hitung. Setelah robot berjalan peserta 
dilarang menyentuh robotnya dan apabila peserta menyentuh robotnya maka 
akan dikenakan penalty. 

4. Dalam arena akan terdapat beberapa bonus poin dengan rintangan, bonus poin 
akan diberikan jika robot berhasil melewati rintangan tersebut. Bonus poin 
akan bernilai dari 50-200 tergantung tingkat kesulitannya. 

5. Setiap nilai bonus poin hanya dihitung sekali. 
6. Jika kedua roda utama robot keluar dari jalan lintasan maka robot harus 

melakukan restart. 
7. Jika robot menyentuh halangan-halangan yang terdapat di arena maka akan 

dikenakan penalty. 
8. Setiap pelanggaran yang dikenakan penalty akan mengurangi nilai sebesar 50 

poin. 
9. Setiap tim peserta akan diberikan waktu maksimal 5 menit untuk satu sesi 

lomba. 
10. Setiap tim peserta akan diberikan kesempatan Restart sebanyak dua kali dan 

waktu akan terus berjalan jika melakukan Restart. 
11. Peserta hanya boleh memindahkan atau menyentuh robot dengan seizin juri. 
12. Setiap tim peserta akan mendapakan kesempatan untuk dua sesi lomba. Total 

nilai yang di peroleh pada lomba sesi pertama akan di akumulasikan dengan 
nilai sesi kedua. 

13. Tim peserta yang mendapatkan total nilai tertinggi dinyatakan sebagai 
pemenang, jika terdapat dua tim dengan nilai yang sama maka robot yang 
menyelesaikan misi dengan waktu tercepat dinyatakan sebagai pemenang. Dan 
ada 4 Pemenang lain dengan kriteria berbeda.  

14. Mentor (guru, orang tua, pendamping dan anggota tim dewasa lainnya) tidak 
diperbolehkan di area kerja siswa.  

15. Mentor tidak memperbaiki robot atau terlibat dalam pemrograman robot , Jika 
ini terjadi, tim akan berisiko didiskualifikasi. 

16. Peraturan-peraturan di atas dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi dilapangan. 

17. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 
 

 5 Pemenang antara lain  robot dengan kriteria sbb: (masih akan disesuaikan) 
1. Robot dengan logaritma tercepat/tersingkat. 
2. Robot dengan poin terbanyak, waktu tercepat dan penalty paling kecil. 
3. Robot dengan konstruksi sederhana berkemampuan maksimal. 
4. Robot paling banyak melintasi halangan. 
5. Robot dengan desain terindah. 
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  Contoh Arena: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. PENETAPAN JUARA  

Penetapan juara dilakukan oleh sejumlah juri untuk masing-masing kategori 

yang telah disiapkan oleh panitia, berdasarkan akumulasi penilaian atas karya yang 

telah dihasilkan dalam Kompetisi. Keputusan juri bersifat final. 

 

E. KETENTUAN JURI 

1) Dewan juri bukan berasal dari Kementerian Agama RI; 

2) Memiliki keahlian di bidang teknologi robotika dan otomasi; 

3) Berlaku adil dan tidak memihak kepada siapapun;  

4) Bersedia melaksanakan tugas sesuai jadwal Iomba; 

5) Memberikan hasil penilaian penjurian kepada pimpinan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam Up.Direktorat KSKK Madrasah. 

 

F. HADIAH DAN PENGHARGAAN 

Kompetisi Robotik Madrasah akan mendapatkan hadiah dan penghargaan 

dengan nilai yang telah ditentukan oleh panitia. Hadiah tersebut berupa medali dan 

uang pembinaan sebagaimana berikut ini:  

No Jenjang Jenis Kategori Peringkat Jumlah 

 

 
Explosive 

 

START START 

START 

START 
Terowongan 

CRANE 
GATE 

Biang Lala 

Korban 

Tem

pat 

Ama

n 

Jembatan 

              Peng-aktifan Mesin Otomatis                   

               Persimpangan 

 

 

 

 

 

 

iiii 
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No Jenjang Jenis Kategori Peringkat Jumlah 

1 MI 

Rancang Bangun Mesin Otomatis Bencana 

The Best Original Idea 

I Rp4,000,000.00 

2 MI II Rp3,000,000.00 

3 MI III Rp2,000,000.00 

4 MI 

The Best and Simple 
Construction 

I Rp4,000,000.00 

5 MI II Rp3,000,000.00 

6 MI III Rp2,000,000.00 

7 MI 

The Best Technology 

I Rp4,000,000.00 

8 MI II Rp3,000,000.00 

9 MI III Rp2,000,000.00 

10 MI 

The Best Applied Robot 

I Rp4,000,000.00 

11 MI II Rp3,000,000.00 

12 MI III Rp2,000,000.00 

13 MI 

The Best Presentation 

I Rp4,000,000.00 

14 MI II Rp3,000,000.00 

15 MI III Rp2,000,000.00 

16 MTs 

Rescue Robot Mobile 

The Best Logaritma 

I Rp4,000,000.00 

17 MTs II Rp3,000,000.00 

18 MTs III Rp2,000,000.00 

19 MTs 

The Best Fastest Robot 

I Rp4,000,000.00 

20 MTs II Rp3,000,000.00 

21 MTs III Rp2,000,000.00 

22 MTs 

The Best Point 

I Rp4,000,000.00 

23 MTs II Rp3,000,000.00 

24 MTs III Rp2,000,000.00 

25 MTs 

The Best Construction 
and Maximal robot 

I Rp4,000,000.00 

26 MTs II Rp3,000,000.00 

27 MTs III Rp2,000,000.00 

28 MTs 

The Best Design 

I Rp4,000,000.00 

29 MTs II Rp3,000,000.00 

30 MTs III Rp2,000,000.00 

31 MTs 

Rancang Bangun Mesin Otomatis Bencana 

The Best Original Idea I Rp5,000,000.00 

32 MTs 
 

II Rp4,000,000.00 

33 MTs 
 

III Rp3,000,000.00 

34 MTs 

The Best and Simple 
Construction 

I Rp5,000,000.00 

35 MTs II Rp4,000,000.00 

36 MTs III Rp3,000,000.00 

37 MTs 

The Best Technology 

I Rp5,000,000.00 

38 MTs II Rp4,000,000.00 

39 MTs III Rp3,000,000.00 

40 MTs 
The Best Applied Robot 

I Rp5,000,000.00 

41 MTs II Rp4,000,000.00 
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No Jenjang Jenis Kategori Peringkat Jumlah 

42 MTs III Rp3,000,000.00 

43 MTs 

The Best Presentation 

I Rp5,000,000.00 

44 MTs II Rp4,000,000.00 

45 MTs III Rp3,000,000.00 

46 MA 

Rescue Robot Mobile 

The Best Logaritma 

I Rp5,000,000.00 

47 MA II Rp4,000,000.00 

48 MA III Rp3,000,000.00 

49 MA 

The Best Point 

I Rp5,000,000.00 

50 MA II Rp4,000,000.00 

51 MA III Rp3,000,000.00 

52 MA 

The Best Construction 
and Maximal robot 

I Rp5,000,000.00 

53 MA II Rp4,000,000.00 

54 MA III Rp3,000,000.00 

55 MA 

The Best Passing 
Challange 

I Rp5,000,000.00 

56 MA II Rp4,000,000.00 

57 MA III Rp3,000,000.00 

58 MA 

The Best Design 

I Rp5,000,000.00 

59 MA II Rp4,000,000.00 

60 MA III Rp3,000,000.00 

61 MA 

Rancang Bangun Mesin Otomatis Bencana 

The Best Original Idea 

I Rp5,000,000.00 

62 MA II Rp4,000,000.00 

63 MA III Rp3,000,000.00 

64 MA 

The Best and Simple 
Construction 

I Rp5,000,000.00 

65 MA II Rp4,000,000.00 

66 MA III Rp3,000,000.00 

67 MA 

The Best Technology 

I Rp5,000,000.00 

68 MA II Rp4,000,000.00 

69 MA III Rp3,000,000.00 

70 MA 

The Best Applied Robot 

I Rp5,000,000.00 

71 MA II Rp4,000,000.00 

72 MA III Rp3,000,000.00 

73 MA 

The Best Presentation 

I Rp5,000,000.00 

74 MA II Rp4,000,000.00 

75 MA III Rp3,000,000.00 

  
 

  
Rp270,000,000.00 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

 

Demikian buku panduan ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 

kegiatan Kompetisi Robotik Madrasah 2018. Apabila ada perubahan yang dipandang 

penting dalam  pelaksanaan Kompetisi ini, maka pedoman ini bisa sewaktu-waktu 

berubah dan akan diberitahukan. Dengan adanya buku panduan ini diharapkan kegiatan 

Kompetisi Robotik Madrasah 2018 bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan semoga 

kegiatan ini dapat memacu motivasi para siswa/i madrasah untuk semakin giat belajar 

dan meraih prestasi, khususnya dalam bidang teknologi robotika dan otomasi.  
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Lampiran 1. Surat Keterangan Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOP SURAT 

 
SURAT KETERANGAN 

Nomor:________________________________________ 
 
 

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : 
Jabatan   : Kepala Madrasah…………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………. 
Alamat   : ………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………. 
NIP/NIK  : ………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………. 
No.Hp/WA  : ………………………………………………………………………………………. 
 
Menyatakan dengan susungguhnya bahwa siswa-siswi berikut: 
 
Nama   : ………………………………………………………………………………………. 
NISN   : ………………………………………………………………………………………. 
Kelas   : ………………………………………………………………………………………. 
Alamat Rumah  : ………………………………………………………………………………………. 
No. Hp. Sendiri/Ortu : ………………………………………………………………………………………. 
 
Dan  
Nama   : ………………………………………………………………………………………. 
NISN   : ………………………………………………………………………………………. 
Kelas   : ………………………………………………………………………………………. 
Alamat Rumah  : ………………………………………………………………………………………. 
No. Hp. Sendiri/Ortu : ………………………………………………………………………………………. 
 
Adalah benar siswa-siswi Madrasah…………………………………………….terhitung sejak 
tanggal………………………………………………………….. 
 
Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya. Apabila di kemudian hari 
Surat Keterangan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi yang berlaku. 
 
 
 
       Tempat,  tanggal 
 
       Stempel Madrasah dan Tanda Tangan 
 
       (Nama Lengkap) 
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Lampiran 2. Surat Rekomendasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOP SURAT 

 
SURAT REKOMENDASI 

Nomor:________________________________________ 
 
 

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : 
Jabatan   : Kepala Madrasah…………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………. 
Alamat   : ………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………. 
NIP/NIK  : ………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………. 
No.Hp/WA  : ………………………………………………………………………………………. 
 
Merekomendasikan dua siswa/I dan satu pendamping untuk mengikuti Kompetisi Robotik 
Madrasah 20018. Daftar siswa dan pendamping adalah sebagai berikut: 
 
Nama Peserta 1 : ………………………………………………………………………………………. 
NISN   : ………………………………………………………………………………………. 
Kelas   : ………………………………………………………………………………………. 
Alamat Rumah  : ………………………………………………………………………………………. 
No. Hp. Sendiri/Ortu : ………………………………………………………………………………………. 
 
  
Nama Peserta 2 : ………………………………………………………………………………………. 
NISN   : ………………………………………………………………………………………. 
Kelas   : ………………………………………………………………………………………. 
Alamat Rumah  : ………………………………………………………………………………………. 
No. Hp. Sendiri/Ortu : ………………………………………………………………………………………. 
 
Nama Pendamping : ………………………………………………………………………………………. 
No. Hp. Sendiri/Ortu : ………………………………………………………………………………………. 
 
Demikian surat Rekomendasi ini ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya.  
 
 
       Tempat,  tanggal 
 
       Stempel Madrasah dan Tanda Tangan 
 
       (Nama Lengkap) 
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Lampiran 3. Surat Konfirmasi Kehadiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOP SURAT 

 
SURAT KONFIRMASI KEHADIRAN 

Nomor:________________________________________ 
 
 

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : 
Jabatan   : Kepala Madrasah…………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………. 
Alamat   : ………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………. 
NIP/NIK  : ………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………. 
No.Hp/WA  : ………………………………………………………………………………………. 
 
Bersedia mengirimkan dua siswa/I dan satu pendamping untuk mengikuti Kompetisi 
Robotik Madrasah 20018, pada tanggal 3-4 November 2018 di Depok Town Square, Kota 
Depok Jawa Barat. Daftar siswa dan pendamping adalah sebagai berikut: 
 
Nama Peserta 1 : ………………………………………………………………………………………. 
NISN   : ………………………………………………………………………………………. 
Kelas   : ………………………………………………………………………………………. 
Alamat Rumah  : ………………………………………………………………………………………. 
No. Hp. Sendiri/Ortu : ………………………………………………………………………………………. 
 
  
Nama Peserta 2 : ………………………………………………………………………………………. 
NISN   : ………………………………………………………………………………………. 
Kelas   : ………………………………………………………………………………………. 
Alamat Rumah  : ………………………………………………………………………………………. 
No. Hp. Sendiri/Ortu : ………………………………………………………………………………………. 
 
Nama Pendamping : ………………………………………………………………………………………. 
No. Hp. Sendiri/Ortu : ………………………………………………………………………………………. 
 
Demikian surat Rekomendasi ini ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya.  
 
 
       Tempat,  tanggal 
 
       Stempel Madrasah dan Tanda Tangan 
 
       (Nama Lengkap) 
          
 


