PETUNJUK DAN TEKNIS LOMBA
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL (PLC)
E – TIME 2018
Kegiatan E-TIME 2018 ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan
Mahasiswa Elektro Politeknik Negeri Jakarta yang terdiri dari perlombaan tingkat Nasional di
bidang teknik elektro Politeknik Negeri Jakarta.

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) merupakan salah satu perangkat
keras pengontrol yang keberadaannya memiliki peranan control dalam industri. Penggunaan
PLC mampu menaikkan produktifitas, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi,
menghasilkan kualitas produk yang konsisten, dan lain sebagainnya. Pengoperasian produksi
membutuhkan program yang ditulis dalam bentuk ladder logic. Agar diperoleh program yang
bekerja dengan benar, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan teliti,
sehingga PLC dapat melakukan fungsi dan pengontrolan terhadap mesin yang sesuai dengan
spesifikasi yang diinginkan.

PERSYARATAN PESERTA PLC
•

Peserta lomba adalah tim (terdiri dari 2 orang) yang mewakili Perguruan Tinggi
(Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi) di seluruh Indonesia.
Anggota tim masih berstatus mahasiswa aktif (S1/D3/D2/D1).

•

1 Tim terdiri dari 2 orang yang setiap anggotanya berasal dari perguruan tinggi yang
sama.

•

Setiap Institusi Pendidikan (diluar PNJ) dapat mengirimkan perwakilan dengan jumlah
yang tidak dibatasi.

•

Khusus Perwakilan Politeknik Negeri Jakarta hanya dapat mengirimkan perwakilan
maksimal sebanyak 10 tim

•

Tim dapat berasal dari fakultas/jurusan yang berbeda dalam satu institusi pendidikan.

•

Pererta lomba wajib membawa bukti pendaftaran dan surat keterangan dari
fakultas/program studi yang diwakilinya dengan huruf cetak/capital (nama pada
sertifikat akan sesuai dengan pendaftaran).

•

Tim harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan berumur 25 tahun (maksimal) per
tanggal 31 Desember 2018

•

Jumlah total peserta lomba maksimal 80 tim.

•

Tim wajib untuk mengikuti technical meeting pada Senin, 26 Maret 2018. yang berisi
penjelasan singkat mengenai pengenalan hardware dan software yang akan digunakan
saat lomba.
LAPTOP SPESIFICATION

o Operating System : Windows XP atau Windows 7 32-bit / 64 -bit.
o Processor Pentium 2.4 GHz minimum.
o RAM minimum recommended : 2GB.
o

Harddisk minimum free space : 8GB.

o Display : SVGA (1024 x 768 or better) 24-bit color.
o USB port

•

Akomodasi dan transportasi peserta ditanggung oleh peserta.

•

Program ladder yang dilombakan adalah program untuk kasus aplikasi otomasi industri
yang diberikan oleh tim dewan juri.

•

Pendaftaran paling lambat tanggal 23 Febuari 2018

•

Biaya pendaftaran Rp 250000,- per tim. Sudah termasuk makan siang dan snack selama
perlombaan, serta sertifikat.

•

Bila kuota pendaftar sudah mencapai 80 tim maka pendaftaran secara online maupun
offline akan ditutup.

KETENTUAN SOFTWARE PLC DAN MODUL PLC
Pada E-TIME 2018, akan digunakan PLC OMRON sebagai Software dan Modul Utama
Lomba PLC E-TIME 2018.
Untuk Penggunaan Software dan Modul :

➢ SOFTWARE PROGRAMMING LADDER :
CX PROGRAMMER (Akan diinformasikan lebih lanjut terkait versi)
➢ SOFTWARE HMI :
CX-DESIGNER (Akan diinformasikan lebih lanjut terkait versi)
➢ TIPE PLC YANG DIGUNAKAN :
(Akan diinformasikan lebih lanjut)
LINK DOWNLOAD SOFTWARE :
(Akan diinformasikan lebih lanjut)

TAHAPAN PERLOMBAAN
•

Pendaftaran (22 Januari 2018 – 23 Februari 2018)

Peserta melakukan pendaftaran melalui online dengan mengisi formulir yang tersedia dan
melakukan pembayaran sebesar Rp. 250000 ke nomor rekening yang disediakan panitia
(website etime 2018) Peserta melengkapi berkas pendaftaran sesuai dengan ketentuan panitia.
Pendaftaran dibuka tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018.
•

Technical Meeting (Senin, 26 Maret 2018)

Peserta mengikuti Technical Meeting untuk mengetahui secara singkat teknis perlombaan pada
babak penyisihan & final (Pada Technical Meeting akan dijelaskan secara umum tutorial
software ataupun modul serta peraturan perlombaan). Pada saat Technical Meeting peserta
diperbolehkan sharing dan tanya-jawab pada pembicara (Juri). Di Technical Meeting juga
peserta diwajibkan mencoba seluruh fitur yang tersedia pada software pemrograman dan jika
terdapat bug atau gangguan dapat dilaporkan pada panitia. Peserta yang tidak hadir dalam
Technical Meeting dianggap menyetujui semua keputusan Technical Meeting tersebut apapun
resikonya. Peserta diwajibkan membawa Materai 6000 untuk menandatangani surat perjanjian
lomba. Technical Meeting akan dilaksanakan di Gedung Direktorat (Gedung Q) Ruang Aula
Lt. 3 Politeknik Negeri Jakarta.
•

Lomba Penyisihan 1 Grup A dan Grup B ( Selasa, 27 Maret 2018 )

Lomba Penyisihan Grup A dan B akan dilaksanakan di Aula Lt. 1 Faculty Club dan diikuti
oleh 26 tim di masing-masing grup. Peserta membuat program pada software sesuai soal yang
diberikan oleh dewan juri. Selesai membuat program, peserta mengingat sisa waktu dan
nantinya panitia akan mencatat sisa waktu tersebut. Program benar-benar siap untuk disalin
(Program sudah selesai dan sudah diberi ketentuan format nama) dan peserta tidak boleh
memanggil panitia apabila program belum siap untuk disalin. Program disalin ke Flashdisk
panitia.
•

Babak Penyisihan 1 Grup C ( Rabu, 28 Maret 2018 )

Lomba Penyisihan C akan dilaksanakan di Aula Lt. 1 Faculty Club dan diikuti oleh 27
tim. Peserta membuat program pada software sesuai soal yang diberikan oleh dewan juri. (
Soal tiap grup akan berbeda namun tingkat kesulitan dan bobot penilaian sama ). Program
benar-benar siap untuk disalin (Program sudah selesai dan sudah diberi ketentuan format nama)

dan peserta tidak boleh memanggil panitia apabila program belum siap untuk disalin. Program
disalin ke Flashdisk panitia.

•

Babak Penyisihan 2 ( Rabu, 28 Maret 2018 )

Pada babak penyisihan 2 terdiri dari 30 tim yang diambil dari 10 tim terbaik masingmasing grup. Pada penyisihan 2 peserta akan diuji kemampuannya untuk membuat program
ladder dengan level yang lebih tinggi dari sebelumnya serta diuji kompetensi peserta dalam
desain HMI (Human Machine Interfrace). Sistem penilaian sama seperti penyisihan 1.

•

Babak Final (Kamis, 29 Maret 2018 )

Pada babak final ,Peserta berjumlah 5 tim diambil dari 5 tim terbaik hasil penyisihan 2.
Pada babak ini peserta diuji kompetensinya dalam membuat program ladder dan desain HMI
dari sistem kerja tersebut. Dalam babak final simulasi virtual dibatasi sampai 5x simulasi
dan saat akan melakukan simulasi virtual peserta diwajibkan menghubungi panitia terlebih
dahulu. Selesai membuat program peserta akan mempresentasikan programnya dan dinilai
langsung dihadapan dewan juri, program peserta juga akan dites di modul yang akan dinilai
oleh dewan juri.

DETAIL LOMBA
1. Lomba terdiri dari Technical Meeting, Babak Penyisihan 1, Penyisihan 2 serta babak
Final dan berlangsung selama 4 hari.
2. Pada Technical Meeting akan dijelaskan mengenai peraturan lomba, tata tertib lomba,
teknis perlombaan, program dan koneksi ke modul. Di Technical Meeting juga peserta
dapat melakukan uji coba pemrograman dan desain HMI, lalu jika terdapat gangguan
atau bug pada Software, peserta dapat melaporkannya kepada panitia
3. Jenis soal pemrograman PLC yang dilombakan adalah program untuk menangani kasus
aplikasi kontrol pada proses industri.
4. Babak Penyisihan 1 terdiri dari 3 Grup, Grup A, Grup B dan Grup C
5. Babak Penyisihan 2 terdiri dari 30 tim, diambil dari 10 tim terbaik masing-masing grup
pada babak penyisihan grup
6. Grup A (26 tim) , Grup B (27 Tim) dan Grup C (27 Tim)
7. Pada babak penyisihan satu, peserta diuji keahliannya dalam pemrograman software
8. Pada babak penyisihan dua, peserta diuji keahliannya dalam pemrograman software
dan desain HMI
9. Pada babak final para peserta diuji keahliannya dalam pemrograman ladder dan desain
HMI serta melakukan simulasi system kerja program secara langsung di modul
10. Pada babak final simulasi virtual dibatasi sampai 5x simulasi, sisa simulasi peserta akan
menjadi penilaian dan juga menjadi nilai tambah
11. Hasil pengerjaan soal dimasukan kedalam flashdisk dan diberikan kepada panitia, lalu
panitia akan memberikan ke dewan juri.
12. Keputusan dewan juri & panitia adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
13. Juri akan menjelaskan kriteria poin-poin penilaian pada saat Technical Meeting
14. Jika ada perubahan dan hal-hal yang menyangkut perlombaan akan diputuskan oleh
panitia lomba dan dewan juri.

TATA TERTIB LOMBA
1. Melakukan Registrasi Ulang pada tanggal 26 Maret 2018 pada saat Technical Meeting
2. Peserta diwajibkan hadir pada saat Technical Meeting .Jika tidak hadir maka peserta
dianggap menyetujui hasil Technical Meeting, serta dianggap sudah siap untuk mengikuti
perlombaan apapun resikonya.

3. Peserta wajib memberi konfirmasi ketidak hadiran pada Technical Meeting maksimal
seminggu sebelum Technical Meeting berlangsung (Senin, 21 Maret 2018)
4. Peserta harus membawa minimal 2 (dua) laptop dengan ketentuan:
o Pada Technical Meeting peserta membawa kedua laptop yang akan dipakai pada
perlombaan
o Pada Penyisihan 1 Peserta membawa 2 Laptop namun hanya 1 laptop saja yang
dapat dipakai, Laptop yang lain dapat distandby dan dapat digunakan
hanya jika ada gangguan pada Laptop yang aktif
o Pada babak Penyisihan 2 dan Final Peserta membawa 2 Laptop dan kedua
laptop tersebut dapat diaktifkan bersama-sama
5. Gangguan atau bug pada software akan diperbaiki pada Technical Meeting, peserta
diharapkan mencoba secara menyeluruh fitur dari Software pemrograman dan jika
terdapat gangguan atau bug dapat dilaporkan kepada panitia
6. Setelah Technical Meeting, peserta dianggap siap untuk mengikuti perlombaan, baik
secara fisik dan mental individu maupun software dan program.
7. 15 menit sebelum perlombaan dimulai peserta WAJIB MELAKUKAN REGISTRASI
di meja registrasi.
8. Peserta memasuki ruang lomba 5-10 menit sebelum lomba dimulai.
9. Kertas disediakan oleh panitia di ruang lomba.
10. Peserta dilarang membawa barang apapun kedalam ruang lomba selain laptop . Barang
bawaan seperti tas, buku, ransel atau lainnya serta barang yang berharga bisa dititipkan
ditempat yang disediakan oleh panitia.
11. Segala bentuk alat komunikasi WAJIB dimatikan saat memasuki ruang lomba dan
dimasukan ke dalam tas.
12. Mouse Pribadi boleh dipakai.
13. Laptop dalam kondisi offline, tidak diperbolehkan terhubung ke jaringan dalam bentuk
apapun (Wifi,Bluetooth, dan lainnya) selama perlombaan berlangsung
14. Setelah lomba dimulai, peserta tidak diizinkan untuk meninggalkan ruang lomba
hingga batas waktu selesai.

15. Waktu pengerjaan soal pada penyisihan 1 & 2 selama 2 jam sedangkan pada final
selama 3 jam.
16. Peserta tidak diperbolehkan melakukan interaksi dalam bentuk apapun dengan peserta
lain saat lomba dimulai. Apabila terjadi, akan dikurangkan poinnya (sesuai kebijakan
juri&panitia).
17. Peserta yang terlambat memasuki ruang lomba tidak diberikan perpanjangan waktu.
18. Jika peserta dapat menyelesaikan soal sebelum waktu yang diberikan selesai, peserta
diharapkan untuk tetap duduk dan berada di ruang lomba sampai waktu selesai.
19. Pada babak final, saat peserta akan melakukan simulasi virtual, peserta wajib
memanggil panitia terlebih dahulu
20. Apabila pada babak final peserta melakukan simulasi virtual tanpa memanggil
panitia terlebih dahulu, peserta akan diberi sanksi berupa pengurangan nilai
21. Dilarang berbuat gaduh di ruang lomba selama perlombaan berlangsung.
22. Makan siang disediakan oleh panitia dan dapat diperoleh pada saat lomba dinyatakan
selesai
23. Saat menunggu waktu lomba, peserta dianjurkan untuk menunggu di ruang tunggu.
24. Peserta diwajibkan membawa Materai 6000 untuk Surat Perjanjian Lomba saat
Technical Meeting

KRITERIA PENILAIAN
▪ Sistem kerja berjalan sesuai dengan deskripsi kerja
▪ Efektifitas Program
▪ Sisa Waktu Peserta
▪ Desain HMI (Penyisihan 2 & Final)
▪ Jumlah simulasi yang terpakai (Final)
▪ Serta kriteria penilaian tambahan dari Dewan Juri

SANKSI-SANKSI

Jika Peserta terbukti melanggar peraturan dan tata tertib yang telah disepakati
Panitia lomba dan juga Dewan Juri, maka sanksi-sanksi berikut akan dikenakan
kepada Peserta yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
terhadap pelanggaran tersebut:
• Peringatan dan teguran
• Peringatan keras
• Pengurangan poin/nilai
• Dikeluarkan dari ruang lomba
• Diskualifikasi

JADWAL PELAKSANAAN *)
Senin, 26 Maret 2018 : Technical Meeting dan tanya-jawab
Selasa - Kamis, 27 Maret - 29 Maret 2018 : Perlombaan PLC
*NB : Jadwal dapat berubah sewaktu – waktu maka, panitia akan menghubungi
peserta ke depannya

PENDAFTARAN :
•

Tim wajib mengisi data registrasi di http://www.etime.hme-pnj.com/

•

Tim membayar biaya pendaftaran sebesar Rp250.000,-

•

Pembayaran dapat dilakukan via Transfer ke :
BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
NO REK : 067201009618502
a/n Diva Aulia Syafira

BANK CENTRAL ASIA (BCA)
NO REK : 4120044201
a/n Sabrina Syaugi

•

Biaya sudah termasuk makan siang, snack, dan sertifikat keikutsertaan.

•

Mengupload bukti transfer pambayaran pendaftaran di akun website http://etime.hme-

pnj.com/
•

Mengirim SMS/WhatsApp konfirmasi pendaftaran ke - dengan format:
ETIME_[PLC]_[NAMATIM]_[NO HP YANG DAPAT DIHUBUNGI]_[EMAIL]

•

Data akan diproses dan dikonfirmasi dalam waktu kurang dari 2x24 jam. Setelah

•

dikonfirmasi melalui SMS/WhatsApp dan website oleh panitia maka tim sudah resmi terdaftar
menjadi peserta E-TIME 2017.

•

Pembayaran bisa dilakukan saat Technical Meeting dengan konsekuensi apabila kuota
terpenuhi dan semua peserta didalamnya sudah membayar, maka tim yang belum
membayar akan hangus walaupun sudah daftar di waktunya.

•

Pendaftaran dianggap sah bila Panitia ETIME 2018 telah menerima seluruh
kelengkapan pendaftaran melalui konfirmasi website

•

Segela bentuk pengiriman berkas dikirim ke website ETIME 2018

CONTACT PERSON
IDRIS

: +62 896-5358-3236

RAYMOND : +62 888-835-1804

Tanggal Penting *)

22 Januari s.d. 23 Febuari 2018

: Pendaftaran

Senin, 26 Maret 2018

: Technical Meeting dan latihan PLC

Selasa, 27 Maret 2018

: Opening, Penyisihan 1, Grup A dan Grup B

Rabu, 28 Maret 2018

: Penyisihan 1 Grup C dan Penyisihan 2

Kamis, 29 Maret 2018

: Babak Final dan Closing

*NB : Tanggal dapat berubah sewaktu – waktu maka, panitia akan
menghubungi peserta ke depannya

