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TOR [Term Of Reference] 

UNISKA Robotic Competition 

Peserta 

1. Peserta ditujukan untuk Siswa/i SMA/SMK sederajat 

2. Peserta UNISKA Robotic Competition adalah tim. 

3. Setiap tim tediri dari 3 orang dan 1 guru pembimbing dari setiap sekolah. 

4. Jumlah maksimal peserta (tim) dari setiap sekolah adalah 3 tim. 

 

Acara 

1. UNISKA Robotic Competition memperlombakan robot yang berkategori Line 

Follower.  

2. Technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2023 Gedung Fakultas 

Teknik UNISKA MAB Handil Bakti. 

3. UNISKA Robotic Competition akan di laksanakan di Gedung Fakultas Teknik 

UNISKA MAB pada tanggal 06 s/d 07 Maret 2023 Jam 08.00 dengan Persiapan 

pertandingan meliputi: 

a) Pengecekan dimensi robot. 

b) Pengecekan power supply robot 

c) Pengecekan keamanan dan keselamatan robot 

4. Kontes Robot Line Follower akan dilaksanakan selama 2 hari. 

 

Fasilitas 

1. Trofy dan uang tunai untuk Juara 1, 2, dan 3 

2.  ID Card 

3.  Piagam penghargaan untuk seluruh peserta 
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Mekanisme Pendaftaran 

1. Pendaftaran dimulai tanggal 15 Januari 2023 s/d 27 Februari 2023. 

2. Via Online 

a) Peserta bisa mengisi formulir pendaftaran melalui google-forms yang dibagikan 

panitia. 

b) Setelah itu peserta bisa mengirim formulir dan dan persyaratan ke panitia melalui 

email yang tertulis diatas. 

c) panitia mengkonfirmasi peserta via Email untuk menyatakan bahwa peserta sudah 

mendaftar. 

3. Via Offline 

a) Peserta dapat mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat HME UNISKA MAB 

Banjarmasin. 

b) Peserta dapat mengisi formulir pendaftaran yang didapat dari panitia. 

c) Isi formulir pendaftaran, dan membawa persyaratan dan kelengkapan yang diminta 

oleh panitia. 

d) Formulir bisa dikembalikan ke panitia di Sekertariat HME UNISKA MAB 

Banjarmasin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA) 

MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI (MAB) 
BANJARMASIN 

PANITIA PELAKSANA 

UNISKA ROBOTIC COMPETITION 2022 

 

Sekretariat : Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Kampus Uniska Banjarmasin, Telp. 089691398653 

 

SPESIFIKASI ROBOT 

Dimensi Robot 

1. Dimensi robot maksimum : 

a) Panjang : 20 cm 

b) Lebar : 20 cm 

c) Tinggi : 20 cm dari tanah 

 Apabila terdapat aksesoris robot yang melebihi dimensi sesuai ketentuan di atas, 

maka peserta WAJIB memotong atau melepas aksesoris tersebut. 

2. Berat robot maksimum yang diizinkan 3 kg. (termasuk baterai). 

3. Robot diperkenankan menggunakan robot hasil rakitan sendiri atau menggunakan kit 

robot seperti LEGO, Tamiya, Xline, roborobo, Pololu dll. Jenis kontroler Robot bersifat 

bebas, baik programming (mikro) maupun non programming (analog) 

4. Robot berjalan secara autonomous tanpa bantuan operator, transmiter-receiver, dan 

device-device interface human to robot lainnya (remote control). 

5. Fungsi utama robot adalah mengikuti jejak garis serta melewati rintangan pada track 

yang dipergunakan dalam perlombaan. 

6. Robot harus bebas dari unsur eksplosif-oksidatif seperti, bensin, butane, kerosene, 

hydrogen, dsb. 

7. Sumber energi yang diperkenankan adalah yang tergolong klasifikasi sebagai baterai 

kering (dipersiapkan sendiri oleh peserta). Dengan tegangan maximum yang diijinkan 

yaitu 12 Volt, Dengan Toleransi Maksimal 1,2 Volt. Jadi Total Keseluruhan Sumber 

Tegangan yang Boleh  digunakan Tidak Melebihi 13,2 Volt dan tidak diperkenankan 

menggunakan accu. 

8. Robot yang akan diperlombakan tidak diperkenankan dapat mengubah/merusak kondisi 

awal track termasuk membahayakan robot lawan, penonton dan/atau panitia. 

9. Robot mampu berorientasi dengan kondisi pencahayaan ruangan yang telah ditentukan 

oleh dewan juri, termasuk lampu kilat camera fotografer (kecuali menurut dewan juri 

dianggap mengganggu). 

 

 



 
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA) 

MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI (MAB) 
BANJARMASIN 

PANITIA PELAKSANA 

UNISKA ROBOTIC COMPETITION 2022 

 

Sekretariat : Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Kampus Uniska Banjarmasin, Telp. 089691398653 

 

SISTEM PERTANDINGAN 

PENYISIHAN  

1. Sistem gugur pada pertandingan ini menggunakan sistem pertandingan satu lawan satu. 

2. Batas waktu maksimal 5 menit untuk menyelesaikan seluruh track yang di tentukan. 

3. Apabila tidak menghadiri Technical Meeting, maka dianggap menyepakati hasil 

Technical Mitting. 

4. Pengundian jadwal pertandingan dilakukan pada saat Technical Meeting. 

 

SPESIFIKASI ARENA 

1. Alas lapangan terbuat dari PVC Board / MMT Banner. ukuran arena 240 cm x 480 cm. 

2. Garis pada arena pertandingan berwarna hitam di lantai putih, atau garis putih di lantai 

hitam. 

3. Lebar garis antara 2 cm. 

4. terdapat cek point di jalur arena 
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PERATURAN PERTANDINGAN 

1. Penentuan posisi start ditentukan sebelum pertandingan dimulai oleh juri. 

2. Robot hanya dapat memulai start di posisi yang telah ditentukan oleh panitia. 

3. Robot harus mengikuti jalur/garis/path yang ada pada track, tidak diperkenankan untuk 

memotong jalur. Jika robot keluar dari garis maka harus diulang dari garis check point. 

4. Semua retry dilakukan pada posisi checkpoint sebelumnya. 

5. Robot harus mengikuti jalur/track/path dan tidak diperbolehkan untuk memotong 

jalur/track/path, kecuali pada persimpangan jalur lintasan. Retry yang dilakukan dari 

posisi start diperbolehkan maksimum tiga kali. Jika lebih dari tiga kali, maka tim 

dinyatakan berhenti pada pertandigan tersebut. 

6. Apabila robot kembali ke posisi start sendiri/start lawan/cekpoint sebelumya, operator 

diperbolehkan meminta retry kepada wasit dengan memberikan tanda kepada wasit 

terlebih dahulu. 

7. Robot harus start di belakang garis chekpoint ketika operator meminta retry. Apabila 

wasit melihat robot tidak berada di belakang garis start (saat retry), maka wasit berhak 

untuk meminta operator tersebut untuk melakukan retry ulang di checkpoint tersebut. 

Hitungan retry dari posisi checkpoint tidak dibatasi. 

8. Jika salah satu robot (A) sengaja menghalangi robot lawan (B) hingga terjadi tabrakan 

antara kedua robot. Robot A (yang sengaja menghalangi) di haruskan melakukan retry 

ulang. 

9. Robot dinyatakan menang apabila telah menyentuh titik finish. 
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ATURAN UMUM PERLOMBAAN 

1. Kerusakan robot sebelum dan selama kompetisi bukan menjadi tanggung jawab panitia. 

2. Peserta membawa perlengkapan/tools (tang, obeng, alat pemrogram, sparepart, dsb.) 

sendiri, disarankan untuk membawa perlengkapan seperlunya saja. 

3. Satu tim terdiri dari 3 orang, setiap tim harus memiliki robot sendiri (masing-masing 

tim satu robot). 

4. Setting robot hanya dilakukan di dalam area pertandingan dengan waktu yang telah di 

sediakan oleh panitia (30 Menit). 

5. Selama acara, robot di letakan pada area pertandingan. Tidak di perkenankan membawa 

robot keluar area yang telah di tentukan dengan alasan apapun. (kecuali telah gugur 

dalam pertandingan. 

6. Guru pendamping tidak di perkenankan masuk ke area pertandingan Penggantian 

anggota tim harus dikonfirmasikan kepada panitia. Anggota pengganti yang tidak 

diberitahukan kepada panitia tidak berhak maju sebagai operator robot ketika 

pertandingan berlangsung. 

7. Bila terdapat nama robot yang sama diantara kelompok peserta, diutamakan yang telah 

menyelesaikan administrasinya terlebih dahulu yang akan menggunakan nama tersebut. 

8. Tiap tim hanya ada 1 perwakilan yang berada pada game arena, sisanya berada pada 

free area. 

9. Retry dilakukan jika seluruh badan robot keluar dari lintasan garis atau salah jalur 

(robot bermanuver berbalik arah atau bermanuver di jalur yang salah atau jalur yang 

tidak diperbolehkan) dan/atau robot macet total dan/atau kembali ke cek point terakhir 

yang telah dilewati. 

10. Peserta tidak diperkenankan mengganti power supply dan suku cadang pada saat sedang 

bertanding. 

11. Apabila robot ditabrak oleh robot lain dan masih berada dalam track maka tidak 

diperbolehkan untuk memindahkan posisi robot. 

12. Setelah Bertanding. Peserta dapat menjaga robotnya dan membawanya kembali. 

13. Keputusan wasit adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 
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14. Jika terdapat 2 tim atau lebih yang memiliki catatan waktu yang sama dalam suatu 

pertandingan, maka akan dilakukan pertandingan ulang sebanyak sekali. Sedangkan 

yang tidak berselisih tidak diperbolehkan mengikuti pertandingan ulang. Kemudian tiap 

tim akan di ranking sesuai dengan waktu tercepat. 
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TATA TERTIB PESERTA 

1. Setiap peserta harus menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis. 

2. Peserta harus melakukan daftar ulang sebelum pertandingan. 

3. Peserta harus mengenakan tanda peserta selama acara. 

4. Peserta tidak diperkenankan memindah tangankan tanda peserta tersebut kepada orang 

lain. 

5. Peserta harus bertanggung jawab atas keamanan barang/perlengkapan masing-masing. 

6. Peserta diwajibkan untuk tidak melakukan tindakan diluar asas sportifitas atau 

kecurangan terhadap peserta lain selama acara berlangsung. 

7. Apabila peserta yang bertanding belum/tidak datang, maka dinyatakan didiskualifikasi 

saat pertandingan tersebut. 

8. Peserta tidak boleh tidak mengikuti satu/lebih pertandingan. 

9. Peserta harus menjaga kebersihan lingkungan. 

10. Di ruangan indoor peserta tidak boleh merokok. 
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PENILAIAN 

A. Babak Penyisihan 

1. Pertandingan dilakukan sebanyak 1 kali dengan sistem Knock Out (Gugur). Dalam 

satu kali pertandingan, diambil1 robot yang mencapai finish terlebih dahulu untuk 

lolos ke babak selanjutnya. 

2. Apabila belum ada robot yang mencapai garis finish, maka pemenangnya adalah 

robot dengan data waktu tercepat(akumulasi waktu mencapai check point terakhir 

yang telah dilewati robot dan penambahan waktu dari pelanggaran). 

 

B. Babak 10 besar,5 Besar, dan Semi Final 

1. Pertandingan dilakukan sebanyak 1 kali dengan sistem Knock Out (Gugur). Dalam 

satu kali pertandingan, diambil1 robot yang mencapai finish terlebih dahulu untuk 

lolos ke babak selanjutnya. 

2. Apabila belum ada robot yang mencapai garis finish, maka pemenangnya adalah 

robot dengan data waktu tercepat(akumulasi waktu mencapai check point terakhir 

yang telah dilewati robot dan penambahan waktu dari pelanggaran). 

C. Babak Perebutan Juara 3 dan Final 

1. Pertandingan dilakukan dengan sistem BATTLE. 

2. Pemenang adalah robot yang memenangkan 2 kali pertandingan. 
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PELANGGARAN 

A. Pinalti 

1. Pinalti diberikan jika melakukan start terlebih dahulu sebelum juri menyatakan 

“MULAI” pertandingan, pinalti berupa penambahan waktu sebanyak 5 detik setiap 

pelanggaran. 

2. Pinalti juga diberikan untuk peserta yang tidak mengangkat tangan saat hendak 

melakukan retry akandikenakan pinalti 5 detik setiap pelanggaran. 

B. Sanksi 

1. Apabila peserta tidak hadir di lintasan pertandingan setelah dipanggil sebanyak 3 

kali hingga waktu berakhir, maka tidak diperbolehkan mengikuti pertandingan. 

2. Pada saat sesi Setup dan Penilaian Pembina tidak diizinkan masuk ke dalam area 

Setup dan area Pertandingan, tidak diperbolehkan ada komunikasi antar tim, baik itu 

tim dari sekolah yang sama maupun dari sekolah yang berbeda selama perlombaan 

berlangsung. 
3. Robot Tidak memenuhi spesifikasi seperti yang diterangkan pada rule. 

4. Satu robot di pergunakan oleh dua tim atau lebih, dalam pertandingan. 

5. Tim yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan nilai 0 (nol /kosong) / di 

diskualifikasi pada sesi pertandingan tersebut. 

6. Apabila didapati joki robot yang tidak berasal dari tim tersebut,maka tim tersebut 

akan didiskualifikasi. 

C. Catatan 

1. Bila ada aturan yang belum tercover pada panduan ini yang menyebabkan terjadi 

kesalah interpretasian baik sebelum maupun selama pertandingan, maka Juri berhak 

menentukan aturan yang berlaku. 

2. Keputusan juri mutlak tidak dapat di ganggu gugat. 

3. Peraturan dapat berubah sesuai ketentuan panitia. 

4. Peserta diharapkan menjujung tinggi nilai sportivitas dan kejujuran. 

 

 

 

 


