Hasil notulensi Techincal Meeting 31 Oktober 2018:
1. 4 poin penilaian pada saat presentasi: Konsep Industry 4.0 yang diusulkan, Benefit, Ketersampaian
ide, Realisasi/Simulasi dengan software Siemens
2. Untuk setiap juara akan mendapat hadiah berupa uang dan kunjungan industri bersama PT Siemens
Indonesia
3. Pada tanggal 14 November akan diadakan latihan persiapan simulasi dengan Siemens. Peserta
dapat hadir di dalam latihan persiapan ini jika ada hal yang ingin ditanyakan atau dijelaskan secara
lebih mendetail terkait simulasi. Selain itu di tanggal 14 akan diumumkan urutan presentasi para
finalis
4. Presentasi dilakukan selama 15 menit di hadapan juri, dengan isi presentasi sebagai berikut: latar
belakang, tujuan, rancangan sistem, manfaat, dan simulasi
5. Pada saat simulasi akan disediakan dua buah produk Siemens, yaitu: S7-1200 dan IOT2040. Kedua
produk ini dapat digunakan jika diperlukan hardware di dalam simulasi. Jika tidak maka simulasi
dapat dilakukan dengan secara software
6. Software yang dapat digunakan antara lain:*
a. TIA Portal, dapat di download di:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109752566/simatic-step-7-andwincc-v15-trial-download-?dti=0&lc=en-WW
Untuk program Ladder Programming dan HMI yang perlu di download hanya DVD-1

Download TIA Portal dapat juga dilakukan lewat link Google Drive di bawah ini:
Part 1 : https://drive.google.com/open?id=1zM1Y8JzfXaGftCjOw5cc94APVWMgL3h5
Part 2 : https://drive.google.com/open?id=1w4wXxQDEGYxPoOINGAtD6vKbmSawUJ0P
Part 3 : https://drive.google.com/open?id=1Ef4tjTTsLHduCzJNdq54updE9ijEBske
Part 4 : https://drive.google.com/open?id=1dXJdhvhE59xoFkYEl9kdDEcug_EfM0RE
Exe : https://drive.google.com/open?id=1afiy695bJIzYUj1o0II3ZodTjCD5d5aQ

b. Untuk simulasi dapat dilakukan dengan menggunakan program SIMATIC PLCSIM
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109752566/simatic-step-7-andwincc-v15-trial-download-?dti=0&lc=en-WW

*Untuk mendownload di software harus terlebih dahulu membuat ID pada website
support Siemens

Q&A:
1. Dimanakah lokasi stand (booth)?
Stand (booth) akan diletakkan di Aula Timur. Nantinya karya peserta akan dipajang posternya di
stand (booth) dan akan diberi penilaian oleh peserta workshop yang datang dengan meletakkan
semacam sticker untuk menentukan juara favorit dan kreatif.
2. Apakah ada presentasi?
Ya, setiap peserta diminta untuk mempresentasikan hasil karya mereka di hadapan para juri.
Lokasi akan diadakan di Aula Timur ITB
3. Berapakah durasi presentasi?
Untuk satu kelompok diberi waktu untuk melakukan presentasi selama 15 menit

Info tambahan:
1. Jika ada pertanyaan mengenai teknis penggunaan software dapat ditanyakan langsung kepada
panitia.

