
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDUSTRIAL AUTOMATION AND ROBOTIC COMPETITION 

MANUAL BOOK REVISI 1 

KATEGORI : PLC 

PLC atau Programmable Logic Controller adalah 

suatu Microcontroller yang digunakan untuk 

melakuan proses otomasi industri,seperti 

pengawasan dan pengontrolan mesin di jalur 

perakitan suatu pabrik Pada kategori PLC ini 

dimana peserta dituntut untuk menyelsaikan 

persoalan yang dihadapi dalam dunia industri 

dengan menggunakan algoritma yang efisien dan 

efektif. Pemrograman yang digunakan secara umum 

adalah dengan menggunakan Ladder Diagram. 

 

KATEGORI LOMBA 

 Basic Programming  

 Siswa SMA/SMK/Sederajat seluruh Indonesia 

 Setiap tim terdiri dari 2 orang dan berasal dari institusi yang sama 

 Setiap institusi dapat mengirimkan lebih dari satu tim 

 Advanced Programming  

 Mahasiswa D3/D4/S1 berasal dari PTN/PTS seluruh Indonesia 

 Setiap tim terdiri dari 2 orang dan berasal dari institusi yang sama 

 Setiap institusi dapat mengirimkan lebih dari satu tim 

 

KUALIFIKASI LOMBA 

 Basic Programming  

 Babak Penyisihan ,mengambil 8 tim terbaik untuk ke babak semi final. 

 Babak Semi final,mengambil 5 tim terbaik untuk babak final 

 Babak Final , mengambil 3 tim terbaik untuk penentuan juara 1,2,3 

 Advanced Programming  

 Babak Penyisihan ,mengambil 10 tim terbaik untuk ke babak semi final. 

 Babak Semi final ,mengambil 5 tim terbaik untuk ke final. 

 Babak Final,mengambil 3 tim untuk penentuan juara 1,2,3  

 

 

 

 



 

 

PERATURAN LOMBA INDUSTRIAL AUTOMATION AND ROBOTIC  

COMPETITION 

KATEGORI : PLC 

A. KONSEP DAN PERATURAN LOMBA 

1. PLC yang digunakan adalah Scheneider Medicon M221 dan software yang 

digunakan adalah So Machine Basic 1.1 

2. Peserta melakukan regis di ruang karantina satu shift sebelumnya dan menempati 

ruang karantina 10 menit sebelum shift sebelumnya dimulai sampai shift 

sebelumnya selesai.  

3. Jika selama 10 menit/setelah dipanggil oleh panitia sebanyak 3 kali peserta tidak 

segera hadir di tempat karantina, maka peserta akan didiskualifikasi. 

4. Peserta memasuki ruang lomba 10 menit sebelum lomba dimulai. 

5. Melakukan registrasi ulang di meja sekretariat. 

6. Peserta dilarang membawa barang apapun kedalam ruang lomba. Barang bawaan 

(seperti tas, handphone, alat tulis) dititipkan di ruang karantina. 

7. Alat komunikasi harap dimatikan saat mengikuti lomba. 

8. Alat tulis dan kertas disediakan di ruang lomba. 

9. Jika peserta ketahuan mengeluarkan catatan, membuka Handphone, 

berkomunikasi dengan peserta lain, mencontek, men-copy file dari flash disk ke 

laptop, maka panitia berhak melakukan diskualifikasi. 

10. Peserta diberi kesempatan ke toilet sebelum memasuki ruang lomba . Jika saat 

lomba peserta keluar dari area lomba, maka peserta dianggap telah selesai 

mengikuti lomba. 

11. Dilarang berbuat gaduh diruang lomba saat lomba berlangsung. 

12. Peserta diberikan kesempatan untuk melakukan test program menggunakan 

simulator dari software PLC yang digunakan sebanyak 3 kali. 

13. Apabila peserta melakukan simulasi tanpa sepengetaahuan panitia maka peserta 

akan didiskualifikasi. 

14. Penilaian pada babak penyisihan dilakukan dengan cara: juri melakukan 

pengecekan terhadap ladder yang sudah dibuat peserta. 



 

15. Penilaian pada babak Semi final dilakukan dengan cara: juri melakukan 

pengecekan terhadap ladder yang sudah dibuat peserta. 

16. Penilaian pada babak final dilakukan dengan cara: peserta melakukan demo 

kepada tim juri ketika waktu yang diberikan untuk melakukan pemrograman 

ladder sudah habis/ ketika peserta sudah menyelesaikan ladder sebelum waktu 

habis. 

17. Ketika peserta sudah berada di depan untuk melakukan demo kepada juri, peserta 

dilarang keras untuk melakukan perubahan program yang sudah dibuat. Jika 

kedapatan melakukan perubahan, panitia berhak melakukan diskualifikasi. 

18. Lomba akan dilakukan dalam 3 Tahap: Penyisihan, Semi final dan Final. 

19. Penyisihan dilangsungkan di hari pertama dan kedua 

20. Semi final dilangsungkan di hari ketiga. Semi final dilangsungkan selama 1 jam . 

21. Final dilangsungkan pada hari ketiga. Final dilangsungkan selama 1 jam 30 menit 

22. Peserta diharuskan mengikuti shift yang sudah ditentukan. 

23. Final terdiri dari 8 peserta. 

24. Peserta yang melanggar aturan yang sudah dibuat dapat dikenakan sanksi berupa 

diskualifikasi. 

25. Peserta Lomba PLC diharapkan menguasai hal-hal tentang PLC yang digunakan 

untuk lomba, seperti kapasitas memory, addressing, input dan output, cara 

download dan perihal lain mengenai PLC yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hardware PLC Schneider Modicon 221 

 



 

B. KRITERIA PENILAIAN: 

Babak Penyisihan 

 Basic Programming 

 Program yang dibuat berhasil MENJAWAB soal yang diberikan dan JALAN 

ketika dicoba.50% 

 Program yang dibuat sangat efektif.20% 

 Waktu pengerjaan program.30% 

 Advanced Programming 

 Program yang dibuat berhasil MENJAWAB soal yang diberikan dan JALAN 

ketika dicoba.50% 

 Program yang dibuat sangat efektif.30% 

 Waktu pengerjaan program.5% 

 Teknik Pemograman meliputi faktor keselamatan sistem dan kreativitas.15% 

Babak Semifinal 

 Basic Programming 

 Program yang dibuat berhasil MENJAWAB soal yang diberikan dan JALAN 

ketika dicoba.50% 

 Program yang dibuat sangat efektif.30% 

 Waktu pengerjaan program.5% 

 Teknik Pemograman meliputi faktor keselamatan sistem dan kreativitas.15% 

 Advanced Programming 

 Program yang dibuat berhasil MENJAWAB soal yang diberikan dan JALAN 

ketika dicoba.50% 

 Program yang dibuat sangat efektif.30% 

 Waktu pengerjaan program.5% 

 Teknik Pemograman meliputi faktor keselamatan sistem dan kreativitas.15% 

 

Babak Final 

 Basic Programming 

 Program yang dibuat berhasil MENJAWAB soal yang diberikan dan JALAN 

ketika dicoba.50% 

 Program yang dibuat sangat efektif.30% 

 Waktu pengerjaan program.5% 



 

 Teknik Pemograman meliputi faktor keselamatan sistem dan kreativitas.15% 

 Advanced Programming 

 Program yang dibuat berhasil MENJAWAB soal yang diberikan dan JALAN 

ketika dicoba.50% 

 Program yang dibuat sangat efektif.30% 

 Waktu pengerjaan program.5% 

 Teknik Pemograman meliputi faktor keselamatan sistem dan kreativitas.15% 

 

C. CATATAN : 

1. TUJUAN dari lomba PLC ini yang terutama adalah mengajak peserta untuk memecahkan   

masalah di bidang industri secara workable, sistem yang gagal jalan otomatis dianggap 

gagal, dan baru akan dipertimbangkan lagi jika tidak ada sistem yang jalan pada grup 

yang sama. 

2. Protes karena kesalahan peserta tidak akan panitia terima 

 

 

NB:  buku panduan masih dapat berubah sewaktu waktu, silahkan pantau 

terus web IARC untuk informasi lebih lanjut .  

Cp: Bagus Kurniawan (082337646467), Ulyatur Rosyidah (081553171359). 

Dapat menghubungi lewat WA 

 


