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A. Arena Kompetisi 

 
 

  

 Terdapat beberapa penjelasan pada arena lomba kompetisi ini yaitu :  

 Start dan Finish  : Peserta harus menjalankan robot dari Start menuju General point 

menyelesaikan misi mengeluarkan brick yang ada di Area General Point kemudian kembali lagi 

dan membawa Brick yang telah berhasil dikeluarkan lalu dihitung point dari hasil Brick yang telah 

dikeluarkan. 

 General Point (GP) : Adalah point yang di dapatkan apabila peserta berhasil menyelesaikan misi 

utama, jumlah point yang didapat akan dihitung berdasarkan hasil pengeluaran brick dari Area 

kotak pembatas.  

 General Misi   : Adalah misi utama yang harus di selesaikan oleh para peserta, yaitu 

mengeluarkan Brick yang ada di dalam area kotak pembatas dengan ukuran P = 10 cm x L= 10 cm 

dan kembali membawa Brick yang telah dikeluarkan di Finish.  



 

 

 Bonus Point (BP)  : Peserta akan mendapatkan bonus point apabila Brick yang dikeluarkan 

memasuki area kotak Bonus di belakang berjarak 10 cm setelah area kotak  general point yang 

berukuran  P = 4 cm x L = 4 cm. 

   

B. Persyaratan Peserta Lomba  
  
Adapun persyaratan untuk peserta lomba yaitu :  

1. Maksimal umur peserta adalah 11 Tahun  

2. 1(satu) team maksimal terdiri dari 2 (dua) orang peserta  
  

C. Alat dan Bahan  
  
1. Membawa Battery AA Alkaline / Energizer minimal sebanyak 6 buah  

2. Menggunakan Tool dari Lego Education Simple and Powered Machines Set 9686 (Include Power 

motor dan Battery box)  
  

D. Peraturan dan Ketentuan  
  
1. Peserta akan diberikan waktu selama 90 menit.  

- 60 menit  untuk merakit robot dan test arena  

- 30 menit terakhir untuk pengambilan point atau penilaian  

2. Dimensi maksimum robot sebelum mulai adalah P = 18 cm x L = 11 cm x T 15 cm, bentuk robot 

menggunakan roda dan memiliki pemukul untuk 3 buah kelereng.  

3. Robot harus diletakan pada kotak “Start”  untuk memulai pertandingan, dan posisi robot tidak boleh 

keluar dari kotak “Start”.  

4. Perlombaan dimulai ketika juri memberikan aba – aba sebagai tanda mulai, yaitu :   “ 3...2...1... 

Mulai..!! “. Peserta tidak diizinkan menyentuh robot ketika sudah berjalan, kecuali robot berhenti 

bergerak dalam 5 detik. Apabila tanpa izin dari juri saat pengambilan nilai peserta menyentuh robot 

yang berjalan maka kesempatan saat itu hilang dan peserta dipersilahkan melanjutkan kesempatan 

berikutnya.  

5. Peserta diizinkan melakukan test arena selama waktu yang di tentukan, dan saat pengambilan nilai 

peserta hanya diberikan 3x kesempatan.  

6. Misi pertandingan yaitu :  

a. Peserta memulai misi dengan meletakan robot pada posisi “Start” dengan sudah membawa 3 

buah brick 2x2 pada robot.  

b. Peserta mulai menjalankan robot ketika aba – aba “Mulai” sudah di sampaikan.  

c. Robot diharuskan melewati arena menuju area General Point 

d. Saat sampai di area General Point, robot di berhentikan oleh peserta lalu diharuskan melempar 3 

buah brick 2x2 tesebut ke dalam Area General Point untuk menyelesaikan misi utama lomba ini. 

Point akan di hitung berdasarkan hasil perolehan pengeluaran Brick, apabila ada brick yang 

berhasil memasuki kotak bonus yang berwarna putih maka peserta akan mendapatkan bonus 10 

Point.  



 

 

e. Setelah robot berhasil melempar brick, maka robot harus kembali lagi menuju “Finish” 

membawa Brick yang sudah dikeluarkan, apabila robot berhasil kembali ke “Finish” maka 

peserta akan mendapatkan Point dari hasil Brick yang telah dikeluarkan.  

f. Pertandingan dianggap selesai apabila robot telah menyelesaikan semua misi, dan robot berhasil 

kembali ke dalam kotak “Finish”.  

g. Peserta dengan Point terbanyak serta catatan waktu tercepat, akan memenangkan pertandingan 

ini.  

7. Pertandingan dihentikan apabila :  

a. Robot disentuh peserta setelah robot mulai berjalan  

b. Robot berhasil menyelesaikan misi dan memasuki area Finish  

c. Robot gagal finish, Stack atau berhenti selama 5 detik / lebih di arena pertandingan  

d. Terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang ada  

8. Juri memiliki hak penuh pada saat kompetisi berlangsung dan keputusan Juri tidak dapat diubah atau 

diganggu gugat.  

  

E. Penilaian  
  
a. Catatan waktu dihitung setelah robot memasuki area finish  

b. Robot berhasil melempar object 3 buah kelerengdan mengeluarkan Brick 2x2 sebanyak 10 buah 

Point akumulasi  

Contoh : (5+ 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 50 Point)*Jumlah Point tertera pada arena  

c. Bonus Point di dapatkan ketika brick yang dilempar berhasil masuk kedalam kotak bonus.  

(1 brick = 10point)*Jumlah Point tertera pada arena  

d. Setiap brick yang jatuh dari robot di arena akan dikenakan pengurangan (-5 Point).   

e. Robot berhasil kembali menuju Finish melewati area dengan rincian. 

Finish   = 20 Point  

f. Pemenang ditentukan dari jumlah point terbanyak (Pertama) dan Catatan waktu tercepat (Kedua)  

  

  

F. Pertanyaan  
  
1. Bagaimana jika brick yang dibawa jatuh ?  

Jawaban : Maka akan dikenakan pengurangan (-5 Point) karena jatuh dari robot peserta 

  

2. Apabila ada brick yang berada di antara 2 area bagaimana cara menghitungnya ? Contoh 

ada 1 buah brick yang berada diantara point 10 dan setengah di luar.  

Jawaban : Point akan dilihat berdasarkan posisi brick, lebih banyak berada di posisi diluar atau di 

point 10 Atau bila posisinya sama banyak maka point akan di bagi 2,  

Contoh ; 10 : 2 = 5 Poin. Maka peserta akan mendapat 5 point dari brick tersebut.  

  

3. Bagaimana jika ada lebih dari 1 brick yang masuk ke dalam kotak bonus ? 

Jawaban : Jumlah brick yang masuk kotak bonus x 10 point  

  

4. Berapakah jarak pembatas dari arena pendorongan dengan area General Point ? 



 

 

 Jawaban : Jarak 50 cm dan  ukuran Kotak General Point P = 10 cm x L = 10 cm 

Dan kotak Bonus point berukuran P = 5 cm x L = 5 cm. 

  

5. Berapakah panjang arena track ? 

Jawaban : Panjang arena track adalah 161 cm. 

 

6. Berapakah panjang area pelontaran kelereng ? 

Jawaban : panjang area pelemparan adalah 105 cm dan lebar 136 cm. 

 

7. Berapakah Jarak General point dengan kotak bonus ? 

Jawaban : Jaraknya adalah 10 cm dari general point dan ukuran kotak bonus P = 4 cm x 

L = 4 cm. 

 

8. Bagaimana jika saat perakitan terdapat part yang kurang atau tidak ada ? 

Jawaban : Maka perakitan diberhentikan dan di khususkan untuk melanjutkanya pada 

saat sesi selanjutnya {mengulang perakitan pada sesi selanjutnya}. 

 

9. Apabila saat robot mulai berjalan dari Star lalu kemudian robot berhenti ditengah 

perjalanan arena ? 

Jawaban : maka peserta diharus kan untuk mengulang di kesempatan penilaian 

selanjutnya. 

 

10. Berapakan kesempatan pengambilan nilai ? 

Jawaban : Terdapat 3 kali Kesempatan Pengambilan penilaian, apabila kessempatan 

pertama gagal maka akan dilanjutkan dikesempatan selanjutnya.  

 

11. Bagaimana jika dikesempatan pertama sudah berhasil tetapi masih ada kesempatan 

kedua dam ketiga untuk menyempurnakan apakah boleh mencoba lagi ? 

Jawaban : Tentu boleh karena di 3 kali kesempatan kompetisi yang akan di ambil 

nilainya adalah nilaipaling tinggi di antara pengambilan ke_3 kesempatan tersebut. 

 

12. Bagaimana bila robot tidak sepenuhnya masuk kedalam kotak finish ?  

Jawaban : Maka robot dianggap belum mengakhiri pertandingan, dan tidak mendapatkan point area 

Finish. 

  

 

G. Model 
 

 

 

 

Tampak Samping (L) Tampak Samping (R) 
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