PETUNJUK PELAKSANAAN
MERAKIT RANGKAIAN ELEKTRONIKA
JABAR FIELD DAY 2017
A. TUJUAN :
Meningkatkan keterampilan anggota ORARI khususnya dibidang penguasaan dalam mendesign dan
merakit rangkaian elektronika dan pengetahuan tentang pemakaian komponen elektronika.
B. PENDAFTARAN :
1. Hari
: Jum’at - Sabtu
2. Tanggal
: 21 – 22 April 2017
3. Waktu
: Pukul 14.00 WIB – 2 jam sebelum pelaksanaan
4. Tempat
: Area Wisata Jatiluhur, Kab. Purwakarta.
5. Administrasi
:
a) Mengisi Formulir Pendaftaran melalui web site http://www.jbfd2017.net atau datang langsung di
lokasi.
b) Menyerahkan Photo copy IAR atau KTA (jika masih dalam proses perpanjangan wajib
melampirkan Surat Keterangan dari Pengurus Lokal yang bersangkutan).
c) Membayar Biaya Pendaftaran sebesar Rp 50.000,- per Orang.
d) Setiap Peserta mendapat T-shirt, ID Card dan Piagam Penghargaan.
e) Menyerahkan Pass Photo 1 (satu) lembar.
f) Biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
C. PELAKSANAAN PERLOMBAAN :
1. Hari, Tanggal : Sabtu, 22 April 2017
2. Waktu
: Pukul 19.00 s.d. Selesai.
3. Tempat
: Area Wisata Jatiluhur, Kab. Prwakarta.
D. KETENTUAN PERLOMBAAN :
1. Peserta dari ORDA Jawa Barat secara otomatis merupakan perwakilan ORARI Lokal yang
besangkutan..
2. Peserta dibatasi hanya 30 orang merupakan perwakilan ORARI Lokal ORDA Jabar, jika kuota belum
terpenuhi, akan dibuka pendaftaran untuk anggota ORARI lainya.
3. Materi lomba :
a) Lomba dilaksanakan dengan cara menguji kemampuan, ketelitian, dan keterampilan peserta,
dalam merakit komponen elektronika yang berhubungan dengan transceiver, menjadi sebuah
rangkaian yang berfungsi dengan baik, kerapihan dan kecepatan waktu merangkai.
b) Masing-masing peserta mendapat satu paket komponen yang sama.
c) Gambar dan skema rangkaian diberikan oleh Panitia, sebagai bahan acuan peserta untuk merakit
sesuai skema namun nilai komponen ditentukan oleh kreasi peserta.
d) Jenis dan spesifikasi fungsi rangkaian akan diberikan oleh Panitia.
e) Waktu yang diberikan dalam merakit selama 90 menit.
4. Peralatan lomba :
a) Peralatan seperti : Solder, timah penghisapnya, obeng, tang, alat ukur, dll. disediakan sendiri oleh
peserta.
b) Komponen lomba telah di Test dan dalam keadaan baik.
c) Panitia tidak menyediakan komponen elektonik pengganti yang hilang atau rusak oleh peserta.
d) Peserta yang sudah selesai, dapat menyerahkan hasil rangkaiannya kepada panitia.
e) Panitia dan Tim Juri akan mencoba/menguji satu per satu hasil karya peserta, dengan alat ukur
yang disediakan oleh Panitia.
8. Penilaian berdasarkan hasil kerja Peserta dari ketepatan fungsi, kerapihan dan kecepatan merangkai.
9. Hal–hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan pada saat technical meeting serta
memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan ini.
10. Keputusan panitia mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
D. DISKUALIFIKASI
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Peserta tidak mematuhi ketentuna-ketentuan yang diatur dalam juklak yang ini.
Peserta mengganggu jalannya perlombaan.
Peserta membuat keonaran dan keributan pada pelaksanaan lomba ini.
Peserta menyalin, menyontek atau memberi tahu kepada peserta lain.

E. PENGHARGAAN :
1. Juara I :Rp. 1.000.000,- +Trophy+Piagam
2. Juara II :Rp. 750.000,- +Trophy+Piagam
3. Juara III:Rp. 500.000,- +Trophy+Piagam
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Jatiluhur, Maret 2017
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