BUKU PANDUAN E-TIME 2018
PERATURAN PERLOMBAAN
(RMI) ROBOT MINI INDUSTRIAL
E-TIME 2018
RMI (Robot Mini Industrial)
Robot Mini Industri (RMI) merupakan kendali 2 buah robot yang memiliki fungsi
tersendiri; 1 buah robot manual dan 1 buah robot otomatis. Robot otomatis merupakan
aplikasi dari robot Line Follower , yang dikontrol dengan menggunakan mikrokontroller.
Sedangkan robot manual merupakan robot yang dikontrol menggunakan joystick dan
dikendalikan secara manual. Masing – masing robot dilengkapi dengan capit atau lengan
robot yang berfungsi untuk memindahkan dan menyusun item yang telah ditentukan.
A. TEMA
INDUSTRIAL ROBOT THROUGH IMAGINATION

B. TEMPAT DAN WAKTU *)
1. Tempat

: Faculty Club dan GSG PNJ

2. Rincian Waktu

:

a. Pendaftaran

: 22 Januari - 23 Februari 2018

b. Technical Meeting

: 26 Maret 2018

c. Penyisihan Lomba

: 27 - 28 Maret 2018

d. Semifinal & Final

: 29 Maret 2018

*NB : Tanggal dan tempat dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan.
C. BIAYA PENDAFTARAN
a. Biaya Pendaftaran

: Rp 220.000,00

D. INFO KONTAK
- Idris

: 089653583236

- Ardiansyah

: 087783991847
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PERATURAN E-TIME 2018
I. PESERTA
1. Peserta E-TIME Divisi Robot Mini Industri adalah Mahasiswa aktif (D3/S1)
Sederajat/Umum maksimal umur 23 tahun.
2. Masing-masing tim maksimal terdiri dari 3 orang.
3. Peserta harus berasal dari instansi yang sama.
4. Nama tim atau robot tidak diperkenankan mengandung unsur penghinaan,
pelecehan, SARA yang dapat menyinggung perasaan orang lain.

II. ROBOT
1. Jumlah robot ada 2 (dua).
2. Robot pertama adalah Robot Manual.
3. Robot kedua adalah Robot Otomatis.

III. SPESIFIKASI ROBOT
1. Robot buatan sendiri dan bukan pabrikan.
2. Dimensi robot maksimum :
a. Panjang : 30 cm
b. Lebar

: 30 cm

c. Tinggi

: 30 cm

3. Dimensi robot boleh bertambah asalkan saat start berukuran maksimum seperti
penjelasan sebelumnya.
4. Robot manual menggunakan joystick (kabel)/wireless sebagai control.
5. Panjang kabel maksimal 2 m.
6. Robot otomatis merupakan robot pendeteksi garis (Line follower).
7. Robot otomatis dan manual menggunakan tambahan gripper.
8. Robot otomatis yang digunakan boleh menggunakan mikrokontroller.
9. Jumlah sensor yang digunakan pada robot manual maupun robot otomatis tidak
dibatasi jumlahnya.
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10. Sumber energi yang digunakan adalah baterai 12 Volt dengan toleransi 2 Volt,
maksimal 2 buah baterai.
11. Robot dapat bergerak di medan apapun.

IV. TRACK DAN ITEM YANG DIGUNAKAN
1. Bahan Track
a. Bahan track menggunakan kayu multiplex, yang dilapisi dengan bahan vynil
(Banner MMT).
b. Untuk warnanya menggunakan Hitam RGB, dan seluruh track akan berwarna
hitam untuk garis dan selainnya berwarna putih.
c. Track berwarna pada File CDR hanya untuk memudahkan.
d. Untuk item menggunakan sterofoam.
e. Untuk kotak menggunakan karton duplek.
f. Untuk sekat manual menggunakan kayu multiplex

2. Ukuran Track
a. Lebar keseluruhan track adalah 7.1 x 3.8 meter.
b. Track zona otomatis 7.1 x 1.9 meter untuk track otomatis.
c. Track zona manual 5.7 x 1.6 meter untuk track manual.
d. Ukuran garis hitam untuk robot otomatis adalah 2 cm.
e. Keterangan sudah tercantum di keterangan track untuk keterangan terperinci.
f. Belum termasuk track mirror.

3. Item dan Kotak Item
a. Item memiliki 4 warna, setiap warna memiliki maksud tersendiri.
o Merah

: Item yang dipindahkan Robot Manual.

o Kuning

: Item yang dipindahkan Robot Manual.

o Orange

: Item yang dipindahkan Robot Otomatis.

o Biru

: Item yang dipindahkan Robot Otomatis.

b. Ukuran item pada zona otomatis adalah 7cmx7cmx8cm.
c. Ukuran kotak item adalah 9cm x 9cm x 4,5 cm
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d. Item pada zona manual adalah 9cm x 9cm x 9cm.

4. Sekat Manual
a. Tinggi sekat manual

: 15 cm.

b. Tebal sekat manual

: 2 cm.

V. PERATURAN PERLOMBAAN
1. Sebelum Pertandingan
a. Peserta harus lulus syarat administrasi (formulir dan identitas).
b. Peserta hadir minimal 10 menit sebelum pertandingan
c. Robot harus lulus uji cek dimensi.
d. Peserta menggunakan ID Card lomba saat bertanding.

2. Saat Pertandingan
a. Waktu pertandingan selama 8 menit; 1 menit waktu cek lapangan dan 7 menit
waktu pertandingan.
b. Tidak diperbolehkan membantu atau menerima bantuan dari tim lain.
c. Robot berada di garis start masing-masing.
d. Sistem pertandingan adalah perolehan poin pada sistem penyisihan grup.
Selanjutnya menggunakan system knock out.
e. Jumlah retry dalam pertandingan tidak dibatasi.
f. Robot tidak boleh merusak track maupun robot lawan.
g. Robot tidak boleh membelah diri menjadi 2 bagian.
h. Robot harus bisa mengikuti track dan rule yang sudah dibuat panitia.
i. Keputusan wasit dan juri tidak bisa diganggu gugat.
j. Peraturan dapat berubah sesuai ketentuan panitia.

3. Setelah Pertandingan
a. Peserta menunggu keputusan dewan juri untuk mengetahui pemenang.
b. Peserta harus saling berjabat tangan.

5

BUKU PANDUAN E-TIME 2018
c. Robot yang sudah diperlombakan tidak boleh diganti dengan robot yang lain.
d. Kerusakan robot sebelum, saat, dan sesudah acara perlombaan berlangsung
bukan menjadi tanggung jawab panitia.

VI. ALUR PERTANDINGAN
1. Zona
a. Terdapat beberapa zona pada perlombaan:
o Zona manual
o Zona otomatis; zona diamond acak dan zona komponen
o Drop zone yaitu tempat meletakkan item.
b. Terdapat 2 item yang terdapat pada zona manual dan 2 item pada zona
otomatis, yang akan diletakkan pada drop zone. Pada zona manual terdapat
item berwarna merah dan kuning, pada zona otomatis terdapat item berwarna
orange dan biru. Item tersebut masing-masing akan diambil lalu dipindahkan
oleh robot manual dan robot otomatis menuju drop zone.
c. Pada zona manual telah disediakan item berwarna Merah dan Kuning, robot
manual mengambil item merah lebih dulu kemudian dipindahkan oleh robot
manual menuju drop zone.
d. Kemudian robot manual kembali ke posisi start lalu mengambil item
berwarna kuning dan dipindahkan oleh robot manual menuju drop zone.
e. Pada zona otomatis, robot otomatis harus melewati zona diamond acak dan
mengambil item berwarna biru yang terdapat pada track lalu memindahkan
item tersebut menuju drop zone yang telah ditentukan.
f. Setelah itu, robot otomatis kembali ke start dan mengambil item berwarna
orange lalu memindahkan item tersebut menuju dropzone yang telah
ditentukan.
g. Tim yang terlebih dahulu meletakan 4 buah item pada drop zone dinyatakan
sebagai pemenang.
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2. Aturan Item
a. Pada track disediakan 4 buah item untuk setiap tim yang bertanding. Masing
masing item memiliki warna yang berbeda.
b. Item harus diangkat, tidak boleh didorong ataupun digeser.
c. Untuk zona manual, item yang berserakan atau jatuh karena robot
dikembalikan ke check point terakhir.
d. Untuk zona otomatis, item yang terjatuh saat robot telah mengangkat atau
membawanya, dilakukan pengulangan dari check point yang telah ditentukan.
e. Bila item terjatuh maka wasit yang akan mengambilnya dan menaruh item
sesuai peraturan yang dibuat.

3. Pergerakan Robot
a. Posisi awal robot adalah pada posisi start masing - masing robot.
b. Yang melakukan pergerakan pertama adalah robot otomatis.
c. Robot manual boleh melakukan start setelah robot otomatis selesai
memindahkan item berwarna biru ke drop zone. Robot otomatis akan
melewati zona diamond acak terlebih dahulu sesuai dengan pola yang telah
didapatkan saat Technical Meeting.
d. Robot manual dan robot otomatis wajib melewati jalur zona manual dan zona
otomatis yang telah ditentukan. Kemudian item yang diletakan pada drop
zone harus sesuai ketentuan.
e. Robot otomatis total harus memindahkan dan meletakan 2 item ke drop zone,
dan robot manual total harus memindahkan dan meletakan 2 item ke drop
zone.
f.

Robot yang terlebih dahulu berhasil memindahkan dan meletakkan semua
item sesuai dengan ketentuan akan menjadi pemenang dalam perlombaan
tersebut.

g. Bila tidak ada yang berhasil memindahkan dan meletakkan semua item sesuai
dengan ketentuannya maka penetuan pertandingan oleh juri berdasarkan
Jumlah Poin dan Waktu.
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4. Pola Zona Diamond Acak
Pada saat Technical Meeting, tiap tim akan melakukan pengambilan pola zona
diamond acak yang akan digunakan saat perlombaan sedang berlangsung. Tiap tim
akan mengambil 1 pola dari 6 pola yang ada. Berikut pola-polanya:
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VII. POIN
1.

Poin Pertandingan
a. Mengambil item otomatis

= @ 10 Poin (2 item) = 20 Poin

b. Mengambil item manual

= @ 5 Poin (2 item) = 10 Poin

c. Meletakkan item otomatis

= @ 10 Poin (2 item) = 20 Poin

d. Meletakkan item manual

= @ 5 Poin (2 item) = 10 Poin

e. Check point otomatis

= @ 5 poin (3 check) = 15 poin

f. Check point manual

= @ 5 poin (2 check) = 10 poin

2. Pelanggaran
a. Mencuri start

= - 10 Poin

b. Merusak track

= -30 Poin

c. Sengaja menggangu robot lawan

= - 30 Poin

d. Sengaja merusak robot lawan

= Diskualifikasi

VIII. SISTEM PERTANDINGAN
1. Kompetisi akan dibagi menjadi 5 babak, yaitu babak penyisihan, babak 16 besar,
babak 8 besar, semifinal dan babak final.
2. Pada babak penyisihan akan dilakukan sistem grup yang terdiri dari 4 tim,dengan
catatan tiap tim akan bertanding sebanyak 2 kali. Tim yang akan lolos adalah tim
yg memiliki peringkat 16 tertinggi.
3. Pada babak 16 besar dan babak 8 besar akan dilakukan sistem knock
dengan yang terlihat pada bagan diatas.
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IX. PERATURAN TAMBAHAN
1. Retry
a. Jika robot berhenti lebih dari 15 detik, maka peserta wajib melakukan retry.
b. Pada saat retry, peserta wajib mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum
memegang robotnya.
2. Tidak boleh mengganggu lawan, baik peserta maupun supporter.

NOTE :
Peraturan maupun rintangan dalam track dapat berubah sewaktu-waktu. Diharapkan
peserta lomba selalu update info-info melalui web dan media sosial yang disediakan.

Berikut Track yang akan dipergunakan. Gambar yang lebih jelas, dapat mengunduh file
CDR (CorelDraw) yang tersedia
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KETERANGAN TRACK :
-

ITEM OTOMATIS (7X7X8) cm (pxlxt)

-

ITEM MANUAL (9X9X9) cm (pxlxt)

-

KOTAK ITEM (9X9X4,5)

-

CHECK POINT

-

ZONA DRIVER
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KETENTUAN PENDAFTARAN E-TIME

ONLINE
1. Registrasi dan mengisi form pendaftaran melalui website E-TIME di
http://etime.hme-pnj.com/
2. Mengisi dan melengkapi data team dan data diri anggota team di website.
3. Transfer uang pendaftaran sebesar Rp 220.000,-,
Rekening Bank BRI :
Atas Nama

: Diva Aulia Syafira

No. Rekening : 0672-01-009618-50-2
Rekening Bank BCA :
Atas Nama

: Sabrina Syaugi

No. Rekening : 4120044201
4. Mengupload

bukti

transfer

pambayaran

pendaftaran

di

akun

website

http://etime.hme-pnj.com/
5. Mengirim SMS/WhatsApp konfirmasi pendaftaran ke (Idris) dengan format :
ETIME_JENIS

LOMBA[RMI]_[NAMATIM]_[NO

HP

YANG

DAPAT

DIHUBUNGI]_[EMAIL]
6. 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 2018.

NOTE:
Peserta akan mendapatkan file track (.cdr) setelah melakukan registrasi dan pelunasan
pembayaran.
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