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Sambutan
Salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah menumbuh-kembangkan dan memperkaya
khasanah ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
Untuk itu kegiatan penumbuhan dan pengembangan kreativitas dan inovasi dosen dan
mahasiswa menjadi kata kunci untuk menghantarkan tercapainya tujuan tersebut. Dalam
penumbuhan dan pengembangan kreativitas dan inovasi tidaklah cukup hanya sampai pada
wacana teoritis saja, akan tetapi harus dilatih untuk mengimplementasikan ide, gagasan
dalam wacana-teoritis tersebut ke dalam dunia nyata. Kegiatan pengembangan gagasan
teoritis menjadi penerapan teknologi yang nyata harus dibuat sedemikian rupa agar menjadi
menarik, dinamis dan tidak membosankan, dimana dosen dan mahasiswa perlu dilibatkan
secara multidisiplin.
Sehubungan dengan itu, saya menyambut baik penyelenggaraan Kontes Robot Indonesia
(KRI), karena dalam KRI setiap Peserta harus mengeksplorasi kemampuannya dalam
perancangan, implementasi, dan strategi serta harus mengembangkan ide-idenya untuk dapat
membuat dan merancang suatu wahana bergerak berbentuk robot dengan berbagai bentuk dan
struktur serta kecerdasan agar dapat memenuhi tema dan aturan main yang telah ditentukan,
sehingga mahasiswa dapat berkompetisi secara sportif dalam arena yang telah ditentukan.
Dalam Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) yang diselenggarakan bersamaan dengan
Kontes Robot Idonesia (KRI), robot yang dibuat mahasiswa harus menitikberatkan pada
unsur teknologi dan seni tari -budaya sesuai dengan tema yang telah ditentukan, disinilah
letak pentingnya kemampuan kreativitas, inovasi dan strategi yang dikembangkan oleh setiap
tim peserta. Oleh sebab itu, sejak awal dimulainya KRI, Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi yang sekarang berubah menjadi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan selalu
memberikan dukungan penuh terhadappelaksanaan KRI tersebut.
Dalam kesempatan ini Direktorat Jenderal Pembelajran dan Kemahasiswaan, Kementrian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, mengundang seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia
untuk berpartisipasi dalam KRSI 2016 ini. Selamat berpartisipasi, semoga melaluiKRSI 2016
kemampuan mahasiswa dan kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia dapat terus ditingkatkan.

Jakarta, Oktober 2015
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Intan Ahmad
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Sambutan
Untuk menumbuh kembangkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi sertameningkatkan mutu
pendidikan tinggi di Indonesia, perlu difasilitasi kegiatan yang dapat mendukung
penumbuhan, pengembangan kreativitas dan inovasi dosen beserta para mahasiswa baik dari
segi teori maupun penerapan praktisnya. Dalam hal ini Kontes Robot Seni tari
Indonesia(KRSI) dapat merupakan suatu wahana yang sangat menarik bagi mahasiswa/wi
untuk mengimplimentasikan gagasan dan ide-ide mereka menjadi suatu robot yang
fungsional dengan memanfaatkan pengetahuan mereka yang multi disiplin, sekaligus
memperhatikan faktor seni-budaya dalam penerapan teknologi.
Robot–robot tersebut harus dirancang dan dibuat sendiri, dengan menggunakan sensorsensor, aktuator serta mikroprosessor yang ada dan harus diprogramkan sesuai dengan tema
kontes setiap tahunnya. Selain itu kerjasama yang baik antara anggota tim peserta juga akan
menjadi faktor pendukung suksesnya suatu tim dalam kontes ini. Setiap tim akan memiliki
gagasan strategi yang terbaik untuk dapat memenangkan kontes dan akan diuji dalam kontes
tersebut, sehingga dapat menimbulkan suasana kompetisi yang kondusif dikalangan
mahasiswa, dosen maupun perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam kontes.
KRSI 2016 akan diselenggarakan langsung secara Nasional pada tanggal 1-4 Juni 2016.
KRSI 2016 diharapkan mampu menjadi wahana untuk unjuk prestasi dalam perancangan,
implementasi dan strategi dari mahasiswa/wi Indonesia dengan mempertimbangkan senibudaya Indonesia yang kaya, sekaligus sebagai tontonan dan hiburan yang menarik yang
sarat dengan ide-ide pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta seni budaya
bangsa.
Dalam kesempatan ini Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dn
Kemahasiswaan, Kementrian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, mendorong seluruh
Perguruan Tinggi di Indonesia untuk berpartisipasi dalam KRSI 2016 ini. Selamat
berpartisipasi, semoga dengan KRSI 2016 kemampuan mahasiswa dan dosen, serta kualitas
pendidikan tinggi serta kerjasama antar disiplin ilmu di Indonesia dapat terus ditingkatkan.

Jakarta, Oktober 2015
Direktur Kemahasiswaan,

Dr. Didin Wahidin
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Kontes Robot Seni Tari Indonesia 2016
2016
KRST
KRSTI – 2016
2016

1. Latar Belakang
Pelaksanaan kontes robot yang telah berlangsung setiap tahun selama lebih dari satu dekade
di bumi pertiwi, telah melahirkan insan-insan pemikir dan pembuat robot yang
berkemampuan tinggi. Kontes robot Indonesia (KRI) dan Kontes Robot Cerdas Indonesia
(KRCI) telah merupakan ajang kompetisi kemampuan masing-masing perguruan tinggi untuk
menunjukkan kepiawaian mahasiswanya dalam merancang dan membuat serta memprogram
robot-robot ciptaan nya dalam kompetisi tersebut.
Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) merupakan suatu ajang kompetisi perancangan
dan pembuatan robot yang disertai dengan unsur-unsur seni dan budaya bangsa yang telah
terkenal di bumi pertiwi. KRSI pertamakali diadakan pada tahun 2009 yang mengangkat
tema ”Robot Penari Jaipong”, tahun 2010 dengan mengangkat tema ”Robot Penari Pendet”,
tahun 2011 dengan mengangkat tema ”Robot Penari Kelono Topeng”, tahun2012
mengangkat tema “Robot Penari Piring”, tahun 2013 mengangkat tema “Robot Anoman
Duto”, tahun 2014 mengangkat tema “Topeng Betawi” dan pada tahun 2015 untuk
pelaksanaan tahun 2016 mengambil tema ”Robot Penari Topeng Betawi”. Setiap tim peserta
yang terdiri dari 3(tiga) mahasiswa dengan seorang dosen pembimbing, diwajibkan untuk
membuat dua robot untuk menampilkan gerak seni tari budaya yang diinginkan sesuai tema
kontes.
Untuk KRSTI 2016, sesuai dengan momentum yang tepat dalam gema Nasional
membangkitkan kecintaan dan pelestarian budaya-budaya Nasional maka tema yang diangkat
adalah “Topeng Betawi”. Kegiatan KRTSI 2016 ini dilaksanakan disetiap Regional sesuai
dengan jadwal dan Nasional pada tanggal 2-5 Juni 2016yang dikoordinasi dan didanai oleh
Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggibekerjasama dengan institusi
Perguruan Tinggi yang ditunjuk.

2. Maksud dan Tujuan
Tujuan KRSI 2016 adalah:
1. Menumbuh-kembangkan dan meningkatkan kreatifitas mahasiswa di Perguruan
Tinggi.
2. Mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke dalam dunia nyata.
3. Meningkatkan kepekaan mahasiswa dalam pengembangan bidang teknologi robotika.
4. Meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap seni budaya bangsa.
5. Membudayakan iklim kompetitif dilingkungan Perguruan Tinggi.
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3. Tema:
Tema Kontes Robot Seni Tari Indonesia2016 adalah:

“Robot Penari Topeng Betawi”

Tari Topeng Betawi adalah salah satu tarian adat masyarakat betawi di Jakarta yang
menggunakan topeng sebagai ciri khasnya. Tarian ini merupakan perpaduan antara seni
tari, music, dan nyanyian. Seperti pertunjukan teater atau opera, penari menari dengan di
iringi suara music dan nyanyian. Tari Topeng Betawi lebih bersifat teatrikal dan
komunikatif lewat gerakan, sehingga terdapat pesan yang disampaikan melalui gerakan
dalam menari. Tarian ini biasanya di iringi dengan alat musik tradisional betawi seperti
rebab, gendang besar, kempul, kromong tiga, kecrek, kulanter dan gong buyung.
Dalam pertunjukannya, Tari Topeng Betawi di awali dengan lagu yang di iringi oleh
music pengiring. Setelah itu para penari keluar sambil menari menggunakan topeng.
Gerakan yang di lakukan para penari tergantung pada tema yang di bawakan. Tema yang
di bawakan dalam tarian ini tergolong variatif di antaranya adalah kehidupan masyarakat,
cerita legenda, kritik sosial, dan cerita klasik lainnya.
Kostum yang di gunakan dalam Tari Topeng BetawiBagi penari wanita biasanya
menggunakan kain panjang dan pakaian kebaya yang di lengkapi dengan selendang.
Selain bagian kepala memakai mahkota warna warni yang biasa di sebut
dengan kembang topeng. Dan tidak lupa memakai topeng yang menutupi wajah para
penarinya. Topeng yang di gunakan para penari terbuat dari kayu. Topeng ini tidak
memakai pengikat pada kepala, namun penari menempelkan ke wajah mereka dengan
cara di gigit di bagian dalam topengnya.
Untuk menarikan Tari Topeng Betawi ini tidak lah mudah. Ada 3 hal yang wajib di
miliki para penari topeng betawi ini. pertama, penari harus gendes, yaitu luwes atau
lemah gemulai. Penari juga harus ceria dan tidak boleh kelihatan sedih saat menari.
Terakhir, penari harus lincah dan bergerak bebas.
Tari Topeng Betawi tidak hanya di gunakan sebagai acara hiburan saat pesta pernikahan
atau khitanan saja. Namun tarian ini juga sering di pentaskan pada acara besar adat
betawi di Jakarta. Tari Topeng Betawi telah berkembang, sehingga banyak variasi dan
jenis seperti tari lipet gandes, tari topeng tunggal, tari enjot-enjotan, tari gegot, tari
topeng cantik, tari topeng putri, tari topeng ekspresi, dan tari kang aji.
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4. Ketentuan Umum
a. Setiap tim yang terdiri dari 3(tiga) mahasiswa dan 1(satu) orang dosen
pembimbing diharuskan membuat dua robot humanoid yang mampu melakukan
gerakan menari mengikuti musik kesenian gamelan pengiring "Topeng Betawi".
b. Jumlah robot maksimum dua dan harus dibuat sendiri.
c. Robot penari harus mempunyai struktur tubuh manusia dengan tinggi
55±5cmdiukur di posisi kepala tidak termasuk asesories.
d. Derajad kebebasan robot minimal 23(dua puluh tiga)
e. Berat satu robot maksimum 30kg.
f. Tegangan batere sebagai catudaya harus menggunakan tegangan DC dengan level
(tinggi) tegangan tidak dibatasi.
g. Robot harus dirancang untuk dapat mendengar alunan musik melalui Bloetooth.
h. Robot harus dapat menari di atas arena persegi-panjang dengan start berwarna
merah atau biru,arenaberukuran(2000 x 2000)mm.
i. Gerak tari dalam tarian"Topeng Betawi" strukturnya terdiri dari gerakan adegadeg, kewer, selancar, cendol, pak blang, dan gibangyang diselaraskan dengan
irama musik pengiring tari "Topeng Betawi"
j. Musik pengiring didengarkan langsung dari sistem audio gedung tempat lomba.
k. Musik pengiring tari robot adalah musik khas tari gamelanyaitu musik tari
"Topeng Betawi"yang akan disediakan oleh panitia.
l. Waktu yang disediakan untuk setiap unjuk kebolehan tari dalam lomba ini adalah
3-4 menit sesuai dengan panjang atau durasi irama musik pengiring.
m. Dalam waktu 3-4 menit, musik pengiring akan berhenti sebanyak satu kali selama
10-15 detik.
n. Setiap tim pada setiap game diberikan kesempatan “retry”.
o. Setiap Retry akan dikenakan hukuman pengurangan nilai (penalty).
p. Bagi tim dengan teknik dan seni tari terbaik akan dinyatakan sebagai pemenang.
Peraturan selengkapnya dapat dibaca pada lampiran C dari buku panduan ini.

5. Peserta dan Pendaftaran
KRSTI 2016 hanya boleh diikuti oleh institusi atau tim dari Perguruan Tinggi Negeri dan
Perguruan Tinggi Swasta dibawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Setiap tim harus terdiri dari 3 mahasiswa program Diploma dan atau Sarjana dan satu
dosen pembimbing aktif. Setiap tim harus mengajukan proposal ke panitia KRSTI 2016
dengan surat pengantar yang disetujui oleh Wakil Rektor/Ketua/Direktur/Dekan Bidang
Kemahasiswaan pada masing-masing Perguruan Tinggi dalam bentuk soft file pdf.
Formulir pengajuan (Application Form) dapat dilihat pada lampiran B.
Proposal merupakan Pendaftaran awal yang harus diajukan oleh setiap tim kepada
Panitia KRSTI 2016sebagai calon peserta. Setiap tim harus mengirimkan 1 (satu)set
proposaldalam bentuk pdf. soft file, kapasitas 2Mb sudah termasuk surat pengantar
dari perguruan tinggi dengan format nama file: namauniversitas_Divisi_namatim ke
alamat pkm.dp2m@dikti.go.id dengan subjek “proposal KRI 2016” selambat-lambatnya
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tanggal27Desember2015sudah diterima di sekretariat panitia. Setiap Perguruan Tinggi
hanya diperkenankan untuk mengirim satu Tim peserta KRSTI saja.
Semua proposal yang masuk ke sekretariat panitia akan dilakukan evaluasi administratif.
Proposal yang diterima dan disetujui oleh panitia akan diberitahukan kepada peserta
melalui surat pemberitahuan ke alamat masing-masing dan dapat dilihat di website
panitia.

6. Tahapan Evaluasi
Evaluasi dilakukan dalam dua tahap.
1. Evaluasi tahap pertama merupakan evaluasi administratif. Proposal yang
diterima dan disetujui oleh panitia akan diumumkan dan diberitahukan kepada
calon tim peserta melalui surat pemberitahuan ke alamat masing-masing paling
lambat 2(dua) minggu setelah batas akhir penerimaan proposal.Informasi hasil
evaluasi tahap pertama akan ditampilkan dan dapat di unduh melalui website
KRSTI 2016.
2. Evaluasi tahap kedua dilakukan melalui laporan kemajuan dan perkembangan
pembuatan robot yang telah dilakukan. Tim Juri akan mengevaluasi kesiapan
calon peserta untuk mengikuti KRSTI 2016 mengacu pada kriteria evaluasi yang
telah ditentukan.

7. Kriteria Evaluasi Peserta
1. Untuk keperluan evaluasi tahap pertama
Setiap calon peserta harus mengirim proposal KRSTI 2016,dalam bentuk pdf. ke
alamat Panitia Penyelenggara KRSI pusat disertaiSurat Pengantar dari Perguruan
Tinggi
masing-masing
disetujui
oleh
Wakil/PembantuRektor/Ketua/Direktur/Dekan.
2. Untuk keperluan evaluasi tahap kedua,
Setiap calon peserta yang telah terdaftar dalam pengumuman hasil evaluasi tahap
pertama, diwajibkan untuk mengirimkan laporan kemajuan dan perkembangan
pembuatan robot dalam file dengan format flv, frame width 480, maksimum 10
MB dengan waktu sekitar tiga(3) menit. Video harus menunjukkan aktivitas
robotseni, gerakan tari robot otomatis yang telah dibuat.
Setiap Tim diwajibkan mengirimkan bahan-bahan tersebut dilengkapi surat
pengantar dari Pembantu/WakilRektor/Ketua/Direktur/Dekan/ dan harus diterima
panitia selambat-lambatnya tanggal 26Februari2016.
Kriteria evaluasi yang digunakan adalah :
a. Rancangan Mekanik Robot dan jumlah DOF
b. Sistem Kontrol dan algoritmaRobot
c. Strategi deteksi dan sinkronisasi gerakan dengan suara musik pengiring.
d. Sensor dan Rangkaian Interface yang digunakan
e. Pergerakankepala, tubuh, tangan dan kaki

Panduan KRSI 2016-ver Oktober 2015

8

8. Proses Seleksi
Seleksi akan dilakukan dua tahap yaitu seleksi tingkat Regional dan seleksi tingkat
Nasional. Juara pertama dan juara kedua tiap Regional akan mewakili Regionalnya
ketingkat Nasional.

9. Penghargaan
Panitia Regional menyediakan penghargaan bagi Juara Pertama, JuaraKedua, Juara
Ketiga, Juara Harapan, dan penghargaan lain yang akan ditentukan oleh panitia.
Tim peserta yang lolos tahap seleksi Regional akan diundang untuk mengikuti Kontes
Nasional KRSTI 2016 dan akan mendapatkan dana bantuan pembuatan robot sebesar Rp
5.000.000,- (Lima Juta rupiah) dari panitia, bantuan biaya transportasi kelas ekonomi
dari perguruan tinggi ke tempat pelaksanaan Kontes Nasional KRSI dan akomodasi Tim
(tiga mahasiswa dan satu dosen pembimbing) selama empat (4) hari.
Panitia Nasional menyediakan penghargaan bagi Juara Pertama, JuaraKedua, Juara
Ketiga, Juara Harapan, dan penghargaan lain yang akan ditentukan oleh panitia.

10. Jadwal Kegiatan
Jadwal kegiatan KRSTI 2016 adalah sebagai berikut:
Kegiatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Okt '14
Nop '14
Des '14
Jan '15
Feb '15
Mar '15
Apr '15
Mei '15 Jun '15
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Pembuatan Aturan Kontes
Pemberitahuan Awal
Seminar & Sosialisasi
Proposal Masuk
Evaluasi dan persetujuan proposal
Proses Pembuatan Robot
Laporan Kemajuan
Evaluasi Tahap 2
Pengumuman Hasil Evaluasi Tahap 2
Seleksi tingkat Regional
Pengumuman Hasil Peserta KRI Nas.
Pendaftaran Ulang
Pelaksanaan KRI 2015
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11. Kegiatan per tanggal:
No

Kegiatan

Tanggal
29Desember 2015

Lokasi
Dir Mawa,Dirjen
Belmawa,Kemristekdikti
Dir Mawa,Dirjen
Belmawa,Kemristekdikti
Dir Mawa,Dirjen
Belmawa,Kemristekdikti
Dir Mawa,Dirjen
Belmawa,Kemristekdikti

1

Batas Waktu proposal masuk

2

Pengumuman peserta hasil evaluasi tahap I 06 Januari 2016

3

Batas waktu laporan kemajuan

26Februari2016

4

Pengumuman peserta KRI regional

07Maret 2016

5

Kontes Robot Indonesia tingkat Regional
KRSI Regional 1
KRSI Regional 2
KRSI Regional 3
KRSI Regional 4
KRSI Regional 5

12-14 Mei 2016
28-30April2016
21-23April2016
14-16 April2016
05-07 Mei 2016

6

Pengumuman peserta KRI tingkat Nasional

26 Mei 2016

Dir Mawa,Dirjen
Belmawa,Kemristekdikti

7

Pelaksanaan Kontes Robot Indonesia
tingkat Nasional

1-4 Juni 2016

Yogyakarta

12. Alamat Penyelenggara
Panitia Kontes Robot Seni Tari Indonesia2016
Direktorat Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Gedung D
Jln Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat 10270
Website : http://dikti.go.iddanhttp://kri.pens.ac.id
E-mail :pkm.dp2m@dikti.go.id
gigih@pens.ac.id
tantointer@gmail.com

Panduan KRSI 2016-ver Oktober 2015

10

Lampiran A
Susunan Panitia Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) 2016
Pelindung : KementrianRiset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Komisi Pengarah :
• Gubernur
• Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
• Direktur Kemahasiswaan
• Rektor/Direktur
• Dekan
• Direktur TVRI
Ketua Pelaksana :
Wakil Ketua Pelaksana :
Sekretaris :
Publikasi dan Dokumentasi :
Bendahara :
Perlengkapan :
• Perlengkapan Lapangan
• Perlengkapan umum
Acara dan Pertandingan :
Akomodasi :
Transportasi :
Dana :
Keamanan :
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Lampiran B

Formulir Pengajuan Peserta
KRST
KRSTI – 2016
2016
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KONTES ROBOT SENI TARIINDONESIA
TARIINDONESIA 2016
2016
(“ Robot Penari Topeng Betawi” )

Borang Aplikasi / Proposal
1.
2.

3.
4.

Setiap Institusi hanya diperkenankan mengirimkan 1(satu) tim saja. Tim tambahan
yang didaftarkan akan diabaikan.
Setiap Tim harus mengirim satu set syarat pendaftaran berupa Borang Aplikasi atau
Proposal. Format Borang Aplikasi atau proposal adalah seperti yang tertulis dalam
panduan ini dengan jumlah halaman tidak melebihi 25(dua puluh lima) halaman.
Borang Aplikasi harus disahkan/ditandatangani oleh Wakil Rektor/Ketua/
Direktur/Dekan Bidang Kemahasiswaan masing-masing Perguruan Tinggi.
Borang Aplikasi dan proposal harus sudah diterima oleh Panitia KRSTI 2016 paling
lambat pada 27Desember2015 dengan alamat pengiriman ke:
Panitia Kontes Robot Seni Tari Indonesia2016
Direktorat Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Gedung D Lantai 4
Jln Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan
Jakarta Pusat 10270
Website
: http://dikti.go.iddanhttp://kri.pens.ac.id
E-mail pendaftaran : pkm.dp2m@dikti.go.id
E-mail QA
: gigih@pens.ac.id
tantointer@gmail.com

5.

6.

Borang Aplikasi atau Proposal setidaknya harus berisi informasi tentang anggota
tim, institusi, alamat lengkap, nomer telepon, alamat E-mail atau contact person, dan
juga berisi tentang deskripsi rinci tentang robot, meliputi: desain, gambar teknik,
strategi dan algoritma program kontrol robot.
Panitia KRSTI 2016 akan melakukan evaluasi peserta dalam dua tahap, yaitu tahap
pertama berupa evaluasi proposal (administratif), dan kedua, evaluasi berdasarkan
laporan kemajuan pembuatan robot. Jadwal rinci dapat disimak dibagian jadwal
kegiatan dalam panduan ini.
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BAGIAN SATU: INFORMASI TENTANG TIM PESERTA
1. TIM
Nama Tim (maksimum 15 karakter dan mudah untuk disebutkan)
…………………………………………………………………………….
1. Nama Ketua Tim : ............................................... (Mahasiswa)
2. Nama Anggota 1 : ................................................(Mahasiswa)
3. Nama Anggota 2 : ................................................(Mahasiswa)
4. Nama Pembimbing : ............................................ (Dosen)

2. INSTITUSI
Nama Lengkap Institusi :…………………………………….......
Nama Departemen/Fakultas
: …………………………………………
Alamat Kontak :…………………………........................
Nomer Telepon :…………………
Nomer FAX : ………………………….
Nomer Telepon Mobile (HP):
Alamat E-mail : ……………………….
……………………………….…..
3. Alamat lengkap, e-mail dan No. HP contact person untuk Tim dan pembimbing

4. Jumlah Robot dan Jumlah gerak robot.
JumlahRobot :................ ........................ buah
Jumlah gerak bebas robot: ………………
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BAGIAN DUA: INFORMASI TENTANG (MESIN) ROBOT
1. NAMA TIM ROBOT (hanya nama tim) : ______________________
(Tidak boleh mengindikasikan institusi yang bersangkutan)
2. ROBOT
Jumlah Robot : 2 (dua) buah
Jelaskan tentang mesin robot Anda:
1. Rancangan/desain,
2. Strategi kontrol,
3. Algoritma gerak,
4. Pengunaan sensor
5. Deteksi suara musik pengiring
6. Strategi untuk mensinkronkan gerakan dengan waktu yang tersedia
7. Sketch atau gambar rancangan dasar robot yang mudah dibaca dan dievaluasi.
Gunakan halaman terpisah untuk menerangkan dimensi, struktur atau bahan
yang dipakai.
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Gunakan halaman tambahan jika dibutuhkan

3. JUMLAH DERAJAD KEBEBASAN
Jelaskan jumlah derajad kebebasan (minimal 23 derajad kebebasan) yang saudara
ajukan melalui gambar lengkap robot seni penari "Topeng Betawi".
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Gunakan halaman tambahan jika dibutuhkan

4. SKETCH (RANCANGAN SINGKAT)
Gambarlah desain singkat tentang rencana robot Anda dilengkapi dengan perkiraan
ukuran/dimensi. Perhatikan bahwa tinggi minimum robot adalah 50cm dan tinggi
maksimum adalah 60cm tanpa asesori. Untuk diingat: dimohon untuktidak
mencantumkan info apapun dalam gambar rancangan robot yang mengindikasikan
nama institusi pengusul.

Panduan KRSI 2016-ver Oktober 2015

17

Gunakan halaman tambahan jika dibutuhkan

Lampiran C

Tema dan Peraturan
Kontes Robot Seni Tari Indonesia
(KRST
(KRSTI)
Tahun 2016
2016
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KONTES ROBOT SENI TARI INDONESIA

2016
2016
TEMA DAN ATURAN
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1.

Pendahuluan
Pelaksanaan kontes robot yang telah berlangsung setiap tahun selama lebih darisatu
dekade di bumi pertiwi, telah melahirkan insan-insan pemikir dan pembuatrobot yang
berkemampuan tinggi. Kontes robot Indonesia (KRI) dan Kontes RobotCerdas
Indonesia (KRCI) telah menjadi ajang kompetisi kemampuan masing-masingperguruan
tinggi untuk menunjukkan kepiawaian mahasiswanya dalammerancang, membuat,
memprogram dan menerapkan strategi robot-robot ciptaan-nya dalamkompetisi
tersebut.
Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) merupakan suatu ajang
kompetisiperancangan, pembuatandan pemrograman robot yang disertai dengan unsurunsur seni danbudaya bangsa Indonesia khususnya seni tari yang telah terkenal di bumi
pertiwi. KRSI pertamakali diadakanpada tahun 2010dengan tema “Robot Penari
Jaipong”, tahun 2011 dengan tema “Robot Penari Pendet”, tahun 2012 dengan tema
“Robot Penari Klono Topeng”, tahun 2013 mengangkat tema “Robot Penari Piring”,
tahun 2014 mengangkat tema “Robot Penari hanuman Duto”, dan dan pada tahun 2015
mengangkat tema “Robot Penari Topeng Betawi”. Setiaptim peserta yang terdiri dari
3(tiga) mahasiswa dengan seorang dosen pembimbing,diwajibkan untuk membuat satu
atau beberapa robot yang terkoordinasi untukmenampilkan seni budaya yang
diinginkan sesuai tema kontes.
Untuk KRSTI 2016, kembali guna membangkitkan kecintaan dan pelestarian budayabudaya Nasional maka temayang diangkat adalah “Robot Penari Topeng Betawi”.
Kegiatan KRSTI 2016 ini dilaksanakanbersamaan dengan pelaksanaan Kontes Robot
Indonesia (KRI) tingkat Regional dan KRI tingkatNasional pada tanggal 2-5 Juni 2016
yang dikoordinasi dan didanai olehDirektorat Kemahasiswaan, Direktorat
JenderalPembelajaran dan Kemahasiswaan,Kementrian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggibekerjasama dengan institusiPerguruan Tinggi yang ditunjuk.
Tujuan dari kontes robot ini adalah untuk menumbuh kembangkankreatifitas dan minat
para mahasiswa dalam teknologi maju, khususnyateknologi robotika yang selain
diperuntukkan bagi industri jugadiharapkan dapat membantu kegiatan manusia seharihari serta seni budaya khususnya seni tari.

2.

Tema
Tema Kontes Robot Seni Tari Indonesia2016 adalah:

“ Robot Penari Topeng Betawi”
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Tari Topeng Betawi adalah salah satu tarian adat masyarakat betawi di Jakarta yang
menggunakan topeng sebagai ciri khasnya. Tarian ini merupakan perpaduan antara seni
tari, music, dan nyanyian. Seperti pertunjukan teater atau opera, penari menari dengan
di iringi suara music dan nyanyian. Tari Topeng Betawi lebih bersifat teatrikal dan
komunikatif lewat gerakan, sehingga terdapat pesan yang disampaikan melalui gerakan
dalam menari. Tarian ini biasanya di iringi dengan alat musik tradisional betawi seperti
rebab, gendang besar, kempul, kromong tiga, kecrek, kulanter dan gong buyung.
Dalam pertunjukannya, Tari Topeng Betawi di awali dengan lagu yang di iringi oleh
music pengiring. Setelah itu para penari keluar sambil menari menggunakan topeng.
Gerakan yang di lakukan para penari tergantung pada tema yang di bawakan. Tema
yang di bawakan dalam tarian ini tergolong variatif di antaranya adalah kehidupan
masyarakat, cerita legenda, kritik sosial, dan cerita klasik lainnya.
Kostum yang di gunakan dalam Tari Topeng BetawiBagi penari wanita biasanya
menggunakan kain panjang dan pakaian kebaya yang di lengkapi dengan selendang.
Selain bagian kepala memakai mahkota warna warni yang biasa di sebut
dengan kembang topeng. Dan tidak lupa memakai topeng yang menutupi wajah para
penarinya. Topeng yang di gunakan para penari terbuat dari kayu. Topeng ini tidak
memakai pengikat pada kepala, namun penari menempelkan ke wajah mereka dengan
cara di gigit di bagian dalam topengnya.
Untuk menarikan Tari Topeng Betawi ini tidak lah mudah. Ada 3 hal yang wajib di
miliki para penari topeng betawi ini. pertama, penari harus gendes, yaitu luwes atau
lemah gemulai. Penari juga harus ceria dan tidak boleh kelihatan sedih saat menari.
Terakhir, penari harus lincah dan bergerak bebas.
Tari Topeng Betawi tidak hanya di gunakan sebagai acara hiburan saat pesta
pernikahan atau khitanan saja. Namun tarian ini juga sering di pentaskan pada acara
besar adat betawi di Jakarta. Tari Topeng Betawi telah berkembang, sehingga banyak
variasi dan jenis seperti tari lipet gandes, tari topeng tunggal, tari enjot-enjotan, tari
gegot, tari topeng cantik, tari topeng putri, tari topeng ekspresi, dan tari kang aji.
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3. Spesifikasi Robot.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.

3.16.
3.17.

Setiap tim diharuskan membuat robot humanoid sendiri,maksimum dengan
duarobot otomatis dan mampu melakukan gerak tari untuk mengikuti musik
kesenian "Topeng Betawi".
Robot yang dibuat harus memiliki kemampuan untukbergerak mengikuti alunan
musik yang dimainkan saat lomba berlangsung.
Robot harus dirancang untuk dapat mendengar alunan musik melalui Bluetooth.
Robot harus memiliki bagian yang dapat disebut sebagai sistem kaki, tubuh, tangan
dan kepala.
Jumlah derajat kebebasan masing-masing sistem robotminimal 23 (dua puluh tiga).
Robot harus dapat melakukan gerak tari mengikuti alunan musik tari yang
diperdengarkan.
Komunikasi antar dua robot diperbolehkan.
Komunikasi langsung maupun tidak langsung diluar dua robot tidak diperbolehkan.
Selama Lomba berlangsung, robot tidak boleh memecah diri menjadi beberapa
robot dan bagian-bagian robot yang tidak dapat bergerak.
Tinggi robot 55±5cm tidak termasuk asesori.
Rentang tangan atau kaki robot maksimal 600mm diukur dari ujung jari
tangan/kaki kanan ke kiri pada saat tangan/kaki membukaselebar-lebarnya.
Lebar telapak kaki maksimum 150 cm2yang dapat berbentuk lingkaran, elipatau
persegi empat.
Berat satu robot maksimal 30 kg.
Tegangan catudaya DC tidak dibatasi dan harus menempel pada robot dan dihitung
sebagai berat.
Sumber tegangan harus berasal dari baterai Accu Kering (lead acid), NiCd, NiMH,
Lit-Ion, atau Lit-Polymer. Tidak diperkenankan menggunakan accu yang berisi
cairan basah.
Aktuator gerak dapat dirancang berbasis elektromotor, system pneumatik maupun
sistem hidrolik.
Setiap Robot harus dapat di START hanya dengan satu tombol di badan robot
dengan posisi tombol strat mudah terjangkau.

4. Arena Lomba dan Urutan Gerakan Tarian
4.1. Arena Lomba
Arena lomba dapat ditunjukkan padagambar 1 berikut ini:
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Gambar 1: Lapangan Lomba KRSTI 2016
Arena lomba terdiri dari dua buah arena persegi masing-masing mempunyai ukuran
panjang 2000 mm dan lebar 2000 mm, berwarna pink dan hijau gelap dengan tinggi
1000mm dari lantai dan diletakkan berdampingan. Terdapat pembatasarena antara tim
merah dan biru berupa dinding kayu berwarna Coklat setebal 100 mm setinggi 60mm.
Arena sebelah kanan (sesuai arah hadap penonton) untuk robot di bagianmerah, sedang
arena sebelah kiri untuk robot dibagianbiru. Arena lomba juga dikelilingi dengan fance
warna coklat dengan lebar 30 mm dan tinggi 60 mm. Bahan lapangan dari multi-plek
20mm dan dilapis dengan vynil.
Masing-masing arena akan dibagi dalam dua zona yaitu zona A dan zona B. Zona A
akan terdapat zona mulai robot pertama dan kedua untuk tim merah dan tim biru. Zona
B masing-masing tim terdapat zona tutup.

4.2. ZONA A:
ZONA A berukuran 1000×2000 mm, dalam ZONA Aterdapat tempat zona mulai
untuk robotpertamadan robot kedua dengan ukuran masing-masing 400x400 mm.
Waktu persiapan selama 1 (satu) menitmenjelang lomba dimulai, melalui aba-aba
persiapan yang diberikan oleh Juri, kedua robot diletakkan di tempat mulai. Arah
hadap robot ketika di tempat mulai dapatditentukan sendiri oleh Tim.
Di tempat zona mulai dalam ZONA A, setelah musik pengiring berbunyi, robot
harus bisa melakukan sembah pambuka, gerak tari Kewer, selancar dan cendol.
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Gambar 2: Zona A (diwakili tim merah)
4.3. ZONA B:
ZONA B berukuran 1000 x 2000 mm
Di ZONA B terdapat juga ZONA Tutup yang digunakan untukrobot mengakhiri
kegiatan menari. Di ZONA Brobot harus dapat melakukan gerak Pak Blang,
gibang dan cendol. Gerakan dilakukan berulang-ulang hingga akhir zonatutup.
Pada zona tutup robot harus melakukan gerakan sembah penutup.

Gambar 3: Zona B

5. Sistem Perlombaan
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Robot harus dapat menari di atas arena persegi-panjang lantai berwarna berukuran
masing-masing (2000x2000)mm. Tiap arena satu tim robot memiliki empat ZONA,
bila diurutkan dari awal hingga akhir adalah ZONA MULAI, ZONA A, ZONA B
dan ZONA TUTUP. Tiap ZONA berfungsi sebagai pemandu gerakan tari.
Gerak tari harus diselaraskan dengan irama musik pengiring tari "Topeng Betawi".
Musik pengiring didengarkan langsung dari sistem audio gedung tempat lomba.
Waktu yang disediakan untuk setiap unjuk kebolehan tari dalam lomba ini adalah
3-4 menit sesuai dengan panjang atau durasi irama gamelan pengiring.
Dalam waktu 3-4 menit, musik pengiring akan berhenti sebanyak satu kali selama
10-15 detik.

Panduan KRSI 2016-ver Oktober 2015

24

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

5.11.

5.12.
5.13.

Setiap tim pada setiap game diberikan kesempatan “retry”.
Setiap Retry akan dikenakan hukuman pengurangan nilai (penalty).
Dalam setiap sesi pertandingan, dua robot dari tim peserta akan diletakkan diatas
arena (lapangan perlombaan) sesuai dengan warna tim awal, yaitu merah atau biru.
Setiap tim akan melakukan unjuk kebolehan tiga(3) kali secara bergantian dalam
babak penyisihan.
Bagi robot yang telah menampilkan kepiawaian dalam menari tiga(3)kali
penampilan lengkap dan memiliki nilai teknik serta seni tari terbaik akan
dinyatakan sebagai pemenang, untuk Regional yang jumlah timnya kurang dari 16
tim.
Bagi Regional yang jumlah timnya diatas enam belas (16) tim, penampilan
tiga(3)kali ditahap awal digunakan untuk menentukan delapan (8) tim terbaik
sesuai dengan urutan nilai.
Delapan (8) Tim terbaik dalam 5.11akan melakukan unjuk kebolehan satu kali
untuk menentukan empat (4) tim terbaik sesuai dengan urutan nilai, dan
Empat (4) tim terbaik hasil 5.12akan melakukan unjuk kebolehan tari untuk
menentukan urutan juara baik tingkat Regional atau Nasional.

6. Penilaian
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Tim Juri akan melakukan penilaian berdasarkan kategori berikut ini
6.1.1. Kemampuan robot melakukan gerak sembah pambukapada daerah mulai
di ZONA MULAI, akan mendapatkan nilai dengan rentang nilai 1 hingga
10 untuk nilai sempurna.
6.1.2. Kemampuan robot melakukan geraktarikewer dan selancarpada ZONAA,
akan mendapatkan nilai dengan rentang nilai 1 hingga 10 untuk nilai
sempurna.
6.1.3. Kemampuan robot melakukan gerak Cendolpada ZONAA dan Zona B,
akan mendapatkan nilai dengan rentang nilai 1 hingga 10 untuk nilai
sempurna.
6.1.4. Kemampuan robotmelakukan gerak Pak Blang dan atau Gibang, akan
mendapatkan nilai dengan rentang nilai 1 hingga 10 untuk nilai sempurna.
6.1.5. Kemampuan robot melakukan gerak sembah panutup pada ZONA
TUTUP, akan mendapatkan nilai dengan rentang nilai 1 hingga 10 untuk
nilai sempurna.
Kemampuan robot yang berhasil MULAI GERAK secara sinkron dengan irama
musik pengiring akan memperoleh tambahannilai5.
Kemampuan sinkronisasi dan keselarasan gerak tarian robot sesuai alunan musik
pengiring akan memperoleh tambahannilai1-10.
Kemampuan robot yang telah mencapai ZONA A, ZONA B dan ZONA TUTUP,
maka masing-masing zonaakan mendapat tambahannilai5.
Setiap Tim akan mendapatkan nilai jumlah dari kategori 6.1.1 s/d 6.1.5, 6.2 s/d 6.5
tersebut diatas.
Setiap robot yang melakukan keindahan gerak tari "Topeng Betawi", maka robot
akan mendapatkan nilai 1 hingga 10 untuk nilai sempurna dengan faktor pengali 2.
Pemenang setiap perlombaan ditentukan dari perolehan nilai rerata akhir terbaik.
Keputusan Juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
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7. Retry
7.1.

Untuk setiap tim peserta, kesempatan retry diberikan bebas dengan ketentuan
sebagai berikut:
7.1.1. Bagi tim yang meminta retry pada saat posisi robot ditempat mulai retry
dimulai dari tempat mulaidan nilai bonus yang telah diperoleh pada
tempat mulaihilang.
7.1.2. Bagi tim yang meminta retry pada saat posisi robot diantara ZONA
MULAI, retry dimulai dari ZONA MULAI dan nilai bonus yang telah
diperoleh pada ZONA MULAI hilang.
7.1.3. Bagi tim yang meminta retry pada saat posisi robot di ZONA A, retry
dilakukan diZONA Adan nilai bonus yang telah diperoleh pada ZONA
Ahilang.
7.1.4. Bagi tim yang meminta retry pada saat posisi robot di ZONA B, retry
dilakukan dari ZONA B nilai bonus yang telah diperoleh pada ZONA
Bhilang.
7.1.5. Bagi tim yang meminta retry pada saat posisi robot di ZONA TUTUP,
retry dilakukan dari ZONA TUTUP dan nilai bonus yang telah diperoleh
pada ZONA TUTUP hilang.

7.2.

Jika robot keluar dari arena, maka harus dilakukan retry sesuai dengan zona yang
ditinggalkan.
Jika robot terjatuh, maka robot harus dilakukan retry.
Jika robot tidak bergerak selama 30 detik, maka robot harus dilakukan retry.
Ketika retry dilakukan, irama musik tidak dihentikan.

7.3.
7.4.
7.5.

8. Penalti dan Diskualifikasi
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Jika dalam melakukan gerak tari, robot atau bagian robot diukur secara vertikal
keluar daerah/arena pasangannya, maka tim akan dikenakan penalti, untuk sepuluh
detik pertama akan dikenakan pengurangan nilai 2 dan untuk tiap 5(lima) detik
berikutnya, tim akan dikenakan pengurangan nilai sebesar 2.
Jika robot melakukan retry, maka tim akan dikenakan pengurangan nilai 2 setiap
kali retry.
Tim peserta yang menyentuh robot setelah pertandingan dimulai dapat dikenakan
diskualifikasi kecuali dalam masa Retry.
Tim peserta tidak mengikuti arahan wasit dan/atau juri dapat dikenakan
diskualifikasi.
Tim peserta yang bertindak tidak sesuai dengan spirit of fair play, dapat dikenakan
diskualifikasi.

9. Penghargaan
9.1.

9.2.

Panitia Regional menyediakan penghargaan bagi Juara Pertama, Juara Kedua,
Juara Ketiga, Juara Harapan, dan penghargaan lain yang akan ditentukan oleh
panitia.
Bagi tim juara pertama, dan kedua tingkat Regional akan dipanggil untuk tampil di
tingkat Nasional.
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9.3.

Panitia Nasional menyediakan penghargaan bagi Juara Pertama, Juara Kedua, Juara
Ketiga, Juara Harapan, dan penghargaan lain yang akan ditentukan oleh panitia.

10. Faktor Keselamatan
Dalam merancang dan membuat robot, tim peserta wajibmemperhatikan faktorfaktor keamanan dan faktor keselamatanbagi operator maupun bagi petugas yang
bertugas mengawasilomba tersebut.

11. Subsidi Biaya pembuatan Robot:
11.1. Tim Peserta yang lolos evaluasi tahap Regional dan mengikuti Kontes Nasional
KRSTI–2016 akan mendapatkan dana pembinaan pembuatan robot dari panitia,
11.2. Bantuan biaya transportasi kendaraan darat kelas ekonomi untuk peserta dari Jawa
dan bantuan biaya transportasi pesawat kelas ekonomi untuk peserta dari luar Jawa
dari tempat asal ke tempat pelaksanaan Kontes Nasional KRSI dan akomodasi Tim
selama pertandingan bagi tiga(3) mahasiswa dan satu dosen pembimbing.

12. Kontakyang dapat dihubungi
• pkm.dp2m@dikti.go.id
• gigih@pens.ac.id
• tantointer@gmail.com

13. Informasi Lanjut dan website
Panitia akan menerbitkan FAQ (Frequently Asked Questions) melalui website dan
melalui milis kri@groups.pens.ac.id

14. Alamat panitia
Panitia Kontes Robot Seni Tari Indonesia2015,
Direktorat Kemahasiswaan,
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
KementrianRiset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Gedung D lantai 4
Jln. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan
Jakarta Pusat 10270
Telp. 021-70322640 Fax. 021-5731846
Website
: http://dikti.go.iddanhttp://kri.eepis-its.edu
E-mail
: pkm.dp2m@dikti.go.id
gigih@pens.ac.id
tantointer@gmail.com
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Lampiran D
Ukuran Lapangan KRSI-2016
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R=255, G=0, B=0
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G=0,

B=255

R= 0, G=176, B=80
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Lampiran E

Panduan Gerak
Tari Topeng Betawi
KRSTI 2016
2016
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Panduan Gerak tari Topeng Betawi wanita

1. Gerakan Adeg-adeg
Gerakan adeg-adeg merupakan gerakan kaki dan badan. Kedua tumit bertemu dengan
jaraksatu kepal tangan. Kemudian, lutut ditekuk dan badan dicondongkan ke arah depan

2. Gerakan Kewer
Gerakan kewer disebut juga gerakan lenggang. Gerakan kewer terdiri atas gerakangerakan
berikut ini:
a. Kaki kanan diletakkan di depan, sedangkan kaki kiri silang di belakang.
b. Tangan kiri diletakkan di pinggang. Sedangkan, tangan kanan lurus ke samping dan
digerakkan ke bahu, kemudian diluruskan kembali.
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3. Gerakan Selancar
Gerakan selancar disebut juga gerakan mengayun. Gerakan selancar terdiri atas gerakangerakan berikut ini:
a. Tangan kanan diletakkan di depan dan pergelangan tangan diputar (ukel). Sedangkan
tangan kiri diluruskan ke samping bersamaan dengan gerakan kaki kiri ke depan.
b. Tangan kiri diletakkan di depan dan pergelangan tangan diputar (ukel). Sedangkan
tangan kanan diluruskan ke samping bersamaan dengan gerakan kaki kanan ke depan.
c. Gerakan tangan kanan dan tangan kiri dilakukan secara bergantian.

4. Gerakan Cendol Hijau
Gerakan cendol hijau adalah gerakan mengoyangkan pinggul.
Gerakan cendol hijau terdiri atas gerakan-gerakan berikut ini:
a. Kedua tangan diletakkan di pinggang.
b. Kedua tumit dirapatkan dan telapak kaki dibuka sehingga membentuk huruf V.
c. Pinggul digoyangkan ke kanan dan ke kiri.
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5. Gerakan Pak Blang
Gerakan pak blang terdiri atas gerakan-gerakan berikut ini:
a. Badan tegak dan tangan kiri diangkat ke atas kepala dengan telapak tangan
menghadap ke bawah. Kemudian, tangan kanan lurus ke samping dengan jari tangan
melentik.
b. Badan tegak dan tangan kanan diangkat ke atas kepala dengan telapak tangan
menghadap ke bawah. Kemudian, tangan kiri lurus ke samping dengan jari tangan
melentik.
c. Gerakan kaki mengikuti gerakan tangan. Jika tangan kiri di atas kepala, maka kaki
kanan melangkah ke depan. Demikian pula sebaliknya, jika tangan kanan di atas
kepala, maka kaki kiri melangkah ke depan.
d. Gerakan tangan dan kaki dilakukan secara bergantian dengan gerakan yang lentur dan
luwes.
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6. Gerakan Gibang
Gerakan gibang terdiri atas gerakangerakan berikut ini:
a. Badan condong ke depan. Tangan kiri di pinggang, sedangkan tangan kanan lurus ke
samping.
b. Kaki kanan disilangkan di depan kaki kiri.
c. Gerakan tangan dan kaki dilakukan secara bergantian.
d. Lakukan gerakan berjalan berputar dengan delapan hitungan. Pada hitungan ke
delapan, posisi kembali seperti semula (gerakan awal) disertai gerakan kedua tangan
melempar selendang (seblak).
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