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Robotika Indonesia
Qaid Anwaruddin (20) berlutut tegang. Matanya 
fokus mengawasi gerakan sepasang robot berbaju 
merah berbalut emas, persis pakaian adat Palembang. 
Sepasang robot tersebut menari mengikuti irama lagu 
daerah Sumatera Selatan berjudul Gending Sriwijaya 
Gerakan mereka pun nyaris sama persis dengan 
gerakan tarian Gending Sriwijaya

Oleh D IM AS WARADITYA NUGRAHA .

S
aid adalah Ketua Tim Al- 
fan asal Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakar- 
g terlibat dalam Kontes 
Robot Seni Tari Indonesia 

(KRSTI) pada Kontes Robot 
Indonesia (KRI) Regional III. 
Dia ialah mahasiswa Program 
Studi Elektronika dan Instru
mentasi Fakultas Matematika 
dari Ilmu Pengetahuan Alam 
angkatan 2014.

Sabtu (13/5), di Grha Sabha 
Pramana UGM, Qaid bersama 
delapan rekan sesama mahasis
wa, yang terdiri atas angkatan 
2014 dan 2015, di Tim Alfan, 
memenangi KRSTI 2017 setelah 
mendapat nilai tertinggi di an- 
ara 13 kontestan lain.

"Kami tak menyangka seka- 
igus bersyukur karena sepan- 
ang penampilan Robot Alfan 
nenari nyaris tanpa kesalahan, 
ieija keras tim sejak akhir ta- 
mn lalu terbayarkan,” tuturnya.

Tim Alfan Universitas Gadjah 
dada melakukan berbagai per- 
ibahan.dari segi estetika robot 
taupun teknis. Dalam ajang 
ama tahun lalu, Robot Alfan 
aenyabet medali emas. Saat itu, 
tobot Alfan menampilkan ge- 
akan tari Topeng Betawi.

Dari bentuk fisik, tahun ini 
m  berinovasi pada dua Robot 
Ifan dengan menambahkan jari 
i tangan robot agar bentuk le- 
ih sempurna. Setiap hari dalam 
;bulan terakhir, penyempuma- 
a jaringan listrik dan program 
ilakukan agar robot tak meng- 
lami disorientasi saat tampil. 
"Setiap Jumat, monitoring 

an evaluasi diadakan dosen 
ambimbing. Dari sana, setiap 
tinggu kami bisa menambal ke- 
jrangan-kekurangan yang ter- 
sa,” kata Qaid.

ersiapan matang

Ketua Tim EWS Barracuda 
iri Universitas Diponegoro, Se
arang, Jawa Tengah, salah satu 
intestan Kontes Robot Sepak 
ria Indonesia (KRSBI), Dede

Surrachman (21), menuturkan, 
timnya melakukan persiapan se
jak akhir Februari. Persiapan di
fokuskan pada pemrograman 
agar robotnya tidak mengalami 
disorientasi dalam membaca » 
situasi pertandingan.

"Kami juga melihat video 
pertandingan dalam ajang sama 
tahun lalu. Kami mempelajari 
pergerakan lawan dan menyiap
kan pemrograman yang mampu 
membalas strategi lawan,” ucap 
Dede.

KRI Regional III diikuti 73 
tim dari 30 perguruan tinggi ne
geri dan swasta di Daerah Is
timewa Yogyakarta, Jawa 
Tengah, dan beberapa perguru
an tinggi asal Kalimantan. Ajang 
itu juga menampilkan tiga ka
tegori lain, yakni Kontes Robot 
Asia Pacific Broadcasting Union 
Indonesia (KRAI), Kontes Robot 
Pemadam Api Indonesia 
(KRPAI), dan KRSBI.

Sebanyak 17 tim terlibat da
lam KRAI, 26 tim beradu dalam 
KRPAI. Adapun sebanyak 17 tim 
bersaing untuk menjadi yang 
terbaik dalam KRSBI.

Industrialisasi robot

Dosen pembimbing Tim Ro
bot Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta, Rama Okta Wiyagi, 
menilai, antusiasme masyarakat 
terhadap robot makin tinggi. Itu 
terbukti dari kian banyak lomba 
robot antar-institusi pendidikan 
yang menampilkan robot de
ngan beragam kemampuan.

"Dengan banyak kontes robot 
seperti ini menunjukkan peme
rintah cukup menghargai dan 
mulai berusaha membuat robot 
menjadi budaya dalam pendi
dikan,” ujarnya

Kepala Sub-Direktorat Pena
laran dan Kreativitas Direktorat 
Jenderal Pembelajaran dan Ke
mahasiswaan Kementerian Ri
set, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi Widyo Winarso menilai, 
kemampuan generasi muda In
donesia dalam membuat robot

sudah dapat diaplikasikan. Mes
ki demikian, sebagian besar 
pengaplikasian masih berada 
dalam ranah penelitian dan be
lum mengarah pada industria
lisasi robot.

Jika para mahasiswa menda
pat arahan yang tepat, ia op
timis penelitian robot mereka 
dapat diarahkan pada otomati
sasi industri. "Perkembangan 
robotika di Indonesia menun
jukkan masa depan yang men
janjikan jika melihat kemampu
an para peneliti dan akademisi,” 
kata Widyo.

Pemanfaatan robot yang ma
kin banyak pada bidang kehi
dupan masyarakat memungkin
kan robot banyak digunakan di 
masa mendatang. Kemajuan du
nia robotika di Indonesia kini 
bergantung pada peran dan 
koordinasi antara pemerintah 
dan industri untuk mau me
manfaatkan hasil karya anak 
bangsa.

Salah satu penampilan dalam Kontes Robot Indonesia Regional III, untuk kategori Kontes Robot Seni Tari Indon 
Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu (13/5). Semakin maraknya kontes dan festival robot dalam beberapa tahun terakhi 
akan cerahnya masa depan dunia robotika di Indonesia
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