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1. PERATURAN UMUM 

 Setiap tim peserta wajib lulus syarat administrasi (bukti pembayaran dan formulir 

pendaftaran). 

 Peserta berstatus Pelajar Sekolah Dasar kelas 1-6.  

 Material lomba berupa Kertas disediakan oleh panitia. 

 Model pesawat kertas harus dibuat di arena lomba. 

 Peserta wajib menyelesaikan misi lomba sesuai yang ditentukan oleh Panitia.  

 Jika ada perubahan rule (Peraturan Lomba), perubahan tersebut disampaikan pada Technical 

Meeting. 

 

2. SPESIFIKASI MODEL PESAWAT KERTAS DAN ARENA 

 Model pesawat kertas yang dibuat berupa lipatan kertas, tidak diperkenankan untuk 

dirobek,dilem,di-stape, atau sejenisnya. 
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o Misi yang harus dilakukan peserta adalah menerbangkan wahana pesawat kertas ke area 

landing. Area landing memiliki point 100, 80, 60, 40, dan 20. 

 

 

3. SISTEM LOMBA  

Sistem lomba terdiri dari Babak Penyisihan dan Babak Final. 

A. Babak Penyisihan 

 Sebelum lomba ada persiapan lomba yaitu membuat pesawat kertas yang akan dibimbing oleh 

usher/panitia. 

 Model pesawat kertas yang telah dibuat harus dikumpulkan pada lokasi yang telah ditentukan 

oleh Panitia/Juri. 

 Panitia akan menyediakan tutorial berupa Handout untuk tiap tim peserta. 

 Peserta membuat 2 model pesawat kertas (disebut Model 1 dan Model 2) untuk digunakan di 

misi lomba.Kedua model tersebut harus berbeda Model. 

 Misi lomba adalah: menerbangkan pesawat kertas dan mendarat di arena yang telah 

disediakan. Ada dua kali Trial dalam melakukan Misi Lomba. 

 Trial satu dilakukan dengan Model 1, dan hasil Trial 1 mendapatkan Point 1. Trial dua 

dilakukan dengan Model 2, dan hasil Trial 2 mendapatkan Point 2. Hasil nilai yang 

didapat peserta tersebut setelah melakukan dua kali Trial : 
𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 1+𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 2
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 Pesawat kertas harus diterbangkan dengan cara dilempar oleh satu orang dari belakang garis 

batas lempar. Bila peserta melempar melebihi garis batas, diperbolehkan melakukan 

lemparan ulang (kesempatan melakukan lemparan ulang maksimal satu kali setiap 

Trial). 

 Sebelum waktu lomba dan setelah pembuatan model, ada pelaksanaan uji coba selama 1 jam 

untuk semua peserta. Pada saat uji coba peserta diperbolehkan melakukan ujicoba dimensi, 

dan arena. Mekanisme uji coba akan diatur oleh panitia.   

 

B. Babak Final 

 Sistem lomba yang digunakan adalah sistem Kompetisi 

 Diambil tiga peserta dengan nilai tertinggi untuk menempati juara 1,2 dan 3 dan spesial 

award. 

 Peserta membuat 2 model pesawat kertas (disebut Model 1 dan Model 2) untuk digunakan di 

misi lomba.Kedua model tersebut harus berbeda Model. 



 Model pesawat kertas yang telah dibuat harus dikumpulkan pada lokasi yang telah ditentukan 

oleh Panitia/Juri. 

 Misi lomba adalah: menerbangkan pesawat kertas dan mendarat di arena yang telah 

disediakan. Ada dua kali Trial dalam melakukan Misi Lomba. 

 Trial satu dilakukan dengan Model 1, dan hasil Trial 1 mendapatkan Point 1. Trial dua 

dilakukan dengan Model 2, dan hasil Trial 2 mendapatkan Point 2. Hasil nilai yang 

didapat peserta tersebut setelah melakukan dua kali Trial : 
𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 1+𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 2
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C. Kode Etik 

a. Semangat 

 Diharapkan bagi semua peserta, siswa dan pembimbing untuk menghormati misi 

Perlombaan  

 Tidak penting anda menang atau kalah, tapi berapa banyak yang anda pelajari. Anda 

akan kehilangan pengalaman belajar yang sangat panjang jika anda tidak mengambil 

peluang ini untuk bekerja sama dengan siswa dan pembimbing dari berbagai daerah. Hal 

ini adalah momen langka! 

 

b. Kode Etik Peserta  

 Diharapkan tujuan semua tim untuk bertartisipasi dalam pertandingan yang adil dan 

bersih. 

 Selama pertandingan peserta dilarang menggunakan alat komunikasi (HP, bluetooth, 

infra red), flash disk atau alat transfer data lainnya. 

 Anggota tim yang menyebabkan kerusakan terhadap arena atau gangguan terhadap robot 

dengan sengaja akan didiskualifikasi. Jika bukan bagian tim, mereka akan diminta untuk 

meninggalkan area pertandingan. 

 Tim bertanggung jawab untuk membersihkan semua sisa atau sampah yang mungkin 

dapat mengganggu pertandingan aktifitas lain. 

 Peserta tidak memasuki area tim lain. 

 Peserta yang perilakunya mengganggu peserta lain beresiko didiskualifikasi dari 

pertandingan. 

 

 



c. Kode Etik Pembimbing 

 Pembimbing (guru, orang tua, penjaga, atau orang lain yang bukan anggota tim) tidak 

boleh ada di area kerja siswa kecuali membantu membawa peralatan masuk atau keluar 

area saat tim berada di perjalanan berangkat/pulang. 

 Pembimbing tidak boleh membangun perlengkapan di arena, karena menjadi tanggung 

jawab anggota tim. 

 Jika terdapat pembimbing yang berada di area kerja siswa tanpa ijin, maka tim akan 

terkena pinalti. 
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