
PANDUAN VIDEO PRESENTASI 

KONTES ROBOT TEMATIK INDONESIA (KRTMI) 2020 

 

Presentasi KRTMI 2020 merupakan tahap final dari KRTMI 2020. Pada presentasi ini, seluruh 
anggota tim peserta (ketiganya) akan memaparkan hasil rancangannya sesuai dengan tugas 
masing-masing melalui video dan dilanjutkan dengan tanya-jawab secara daring dengan tim 
juri.   

Materi presentasi adalah berdasarkan laporan yang telah diterima oleh panitia pada tanggal  
02 Oktober 2020 dari Tim-tim yang lolos ke babak final. Presentasi dengan materi di luar 
laporan tersebut tidak akan memperoleh nilai.  

Berikut ini adalah Langkah-langkah untuk menuju presentasi KRTMI 2020: 

• Video presentasi dikirimkan melalui laman https://kontesrobotindonesia.id 

• Batas waktu pengiriman video presentasi tanggal 12 November 2020 pk. 23.59 WIB. 

• Video presentasi dalam format MP4 dengan resolusi 720p 

• Durasi video presentasi maksimum adalah 10 menit 

• Presenter harus selalu ditampilkan pada laman video selama presentasi 

• Isi video presentasi meliputi: 

1. Nama Tim: Sebutkan dengan jelas identitas Tim 
2. Latar belakang bagaimana ide rancangan ini dikembangkan: Bagaimana anda 

mengembangkan ide berdasarkan tugas yang diberikan pada kontes ini 
3. Langkah-langkah dalam menyelesaikan rancangan: Setelah ide didapat, bagaimana 

langkah-langkah yang anda lakukan sehingga ide tersebut dapat terealisir menjadi 
rancangan 

4. Rancangan: Jelaskan dengan ringkas rancangan yang anda usulkan dan cara kerjanya 
5. Teknologi/perangkat terkait yang ada saat ini (bila ada): Sebut dan jelaskan teknologi 

terkait atau serupa dengan rancangan anda, bila ada. 
6. Peningkatan pada teknologi/perangkat yang ada saat ini (bila ada): Bila teknologi 

serupa yang telah ada, peningkatan apa yang mungkin dapat diperoleh dari rancangan 
anda, bila ada. 

7. Perkirakan apa yang akan terjadi jika semuanya berjalan sesuai dengan rancangan 
dan bila tidak: Susunlah perkiraan-perkiraan yang mungkin terjadi pada rancangan 
anda saat bekerja. 

8. Kesimpulan: Rangkum poin-poin utama yang anda unggulkan pada rancangan 
tersebut. 

9. Daftar Pustaka (bila ada): Sebutkan daftar pustaka yang anda gunakan dan pada 
bagian mana anda gunakan Pustaka tersebut, bila ada. 



Kriteria Penilaian: 

Tim Juri KRTMI 2020 ingin menekankan bahwa kontes ini dimaksudkan untuk menilai karya 
yang disusun, dikembangkan, dan ditulis oleh mahasiswa peserta kontes. Kami mengakui 
kontribusi berharga dari dosen/pembimbing dan sesama mahasiswa lainnya yang tidak 
tertulis sebagai anggota tim. Namun, kami mendorong peserta untuk memperhatikan dengan 
sungguh-sungguh bahwa ini adalah KONTES MAHASISWA, artinya peran mahasiswa sebagai 
peserta kontes adalah tetap dominan. 

 

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penilaian: 

1. Kecukupan pendahuluan dan kesimpulan 
2. Logika yang dibangun dari hal-hal yang utama pada rancangan 
3. Akurasi teknis dan faktual, pemahaman tentang subjek 
4. Kerjasama anggota Tim saat presentasi dan tanya-jawab 
5. Kelancaran dan kesinambungan dalam tanya jawab 
6. Kejelasan dan kelugasan (nada, tata bahasa, kelancaran ucapan, pilihan kata, 

kecepatan dan kejelasan pengucapan, cara penyampaian) 
7. Penggunaan alat bantu grafis 
8. Kualitas video 

 

Pengurangan Nilai: 

Durasi video presentasi yang melebihi 10 menit akan dikenakan pengurangan nilai 
10% setiap kelebihan per menit 

 

Penentuan Juara: 

Juara akan ditentukan berdasarkan nilai tertinggi pada laporan, video simulasi, dan 
presentasi & tanya jawab. 

 

Tip sukses: Untuk presentasi Anda (mis., dilakukan di PowerPoint), batasi teks Anda menjadi 
hanya beberapa kata per baris dan tidak lebih dari 6 poin item per halaman. Anda bebas 
menggunakan grafik dan gambar untuk memperjelas presentasi anda. 

 

PIC-Tim Juri KRTMI 2020 


