
 
 

KETENTUAN LOMBA BABAK PENYISIHAN 
Budi Luhur Algorithm & Programming Competition (BLAPC) 2015 

Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur 
 

Ketentuan Umum 

1. Setiap Peserta WAJIB memiliki akun di http://elearning.budiluhur.ac.id. 

2. Babak Penyisihan dapat diikuti oleh setiap TIM yang telah mendaftar dan menyerahkan form 

pendaftaran ke Panitia. 

3. Babak Penyisihan dilaksanakan secara ONLINE melalui laman http://elearning.budiluhur.ac.id 

dengan nama course “Budi Luhur Algorithm & Programming Competition 2015” (akses 

langsung ke course di http://bit.ly/BLAPC15Babak1)  

4. Setiap TIM harus login dengan username (NIM) dan password KETUA TIM. Username dan 

password sama seperti login ke web student dan web elearning Budi Luhur. 

5. Setiap TIM diperbolehkan mengikuti Babak Penyisihan dari mana saja, selama terkoneksi ke 

internet dan dapat membuka laman http://elearning.budiluhur.ac.id.  

6. Pastikan koneksi yang Anda gunakan cukup baik dan lancar. Ketidak-lancaran koneksi 

merupakan tanggung jawab peserta dan tidak diberikan perpanjangan atau dispensasi waktu. 

7. Jika terdapat permasalahan pada saat perlombaan berlangsung, dapat menghubungi ke 

Google Hangout atau email visited.me123@gmail.com (Yudi Wiharto) dan 

achmatim@gmail.com (Achmad Solichin). 

Pemanasan Lomba (Simulasi)  

Babak Pemanasan Lomba dibuka mulai hari Rabu, 16 Desember 2015 jam 12.00 - 14.30 WIB. Babak 

pemanasan ini bertujuan agar peserta dapat membiasakan diri dengan sistem ujian online di Elearning 

dan mencerminkan keadaan sesungguhnya. Pemanasan lomba tidak wajib diikuti, namun sangat 

dianjurkan. Hasil dari babak pemanasan ini TIDAK akan mempengaruhi penilaian apapun. 

Pemanasan Lomba (Simulasi) dapat diakses pada quiz dengan nama “Babak Pemanasan”, atau 

langsung akses di laman http://bit.ly/BLAPC15Pemanasan.   

Babak Penyisihan  

Soal Babak Penyisihan dapat diakses pada quiz dengan nama “Babak Penyisihan”, atau langsung akses 

di laman http://bit.ly/BLAPC15Penyisihan.  

Beberapa ketentuan perlombaan (babak penyisihan): 

1. Babak penyisihan lomba BLAPC2015 berlangsung mulai hari Rabu, 16 Desember 2015 jam 

15.00 - 18.00 WIB. Setiap tim hanya dapat membuka soal pada jam tersebut.  

2. Seluruh soal bertipe pilihan ganda dengan jawaban tunggal. 

3. Waktu pengerjaan keseluruhan soal dibatasi 60 menit (1 jam) dengan jumlah soal sebanyak 

100 soal. 

4. Setiap tim hanya mengerjakan 1 kali kesempatan. 
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Panduan Mengerjakan Soal 

Langkah mengerjakan quiz / soal di Elearning. 

1. Login ke situs http://elearning.budiluhur.ac.id dengan username (NIM) dan password masing-

masing (Username dan password sama seperti login ke web student dan web elearning Budi 

Luhur) 

2. Masuk ke halaman course “Budi Luhur Algorithm & Programming Competition 2015” yang 

sudah ada di halaman depan setelah login. Anda juga dapat mengakses langsung halaman 

course di http://bit.ly/BLAPC15Babak1. 

3. Untuk mengikuti babak pemanasan, klik pada quiz “Babak Pemanasan” dan untuk mengikuti 

babak penyisihan, klik pada quiz “Babak Penyisihan”. 

4. Akan dimunculkan halaman informasi Quiz, termasuk informasi kapan quiz dapat diakses. 

Untuk memulai mengerjakan soal, klik tombol “Attempt quiz now”. Selanjutnya muncul 

konfirmasi, klik tombol “OK” jika Anda sudah yakin telah siap mengerjakan soal. 

 
5. Halaman soal akan ditampilkan. Pilih jawaban dengan memilih radio button pada jawaban 

yang paling tepat menurut Anda. Sisa waktu mengerjakan akan ditampilkan di pojok kiri 

halaman. Jika ingin menyimpan jawaban sementara, tekan tombol “Save without submitting” 

yang ada di bagian bawah. Tombol ini bukan tombol untuk menyelesaikan soal, artinya Anda 

masih dapat mengubah jawaban.  

6. Jika sudah selesai mengerjakan seluruh soal, Anda dapat menekan tombol “Submit all and 

finish”. Dengan menekan tombol ini, artinya jawaban soal sudah dikumpulkan dan sudah tidak 

bisa lagi memperbaiki jawaban. Selanjutnya, akan ditampilkan notifikasi apakah yakin akan 

menyelesaikan quiz. Tekan tombol “Cancel” jika ingin kembali mengerjakan soal atau tekan 

tombol “OK” jika sudah yakin ingin menyelesaikan soal. 

7. Perhatikan sisa waktu yang Anda miliki! Jika melebihi waktu yang ditentukan, maka secara 

otomatis sistem akan mengunci jawaban dan Anda sudah tidak bisa lagi memperbaiki 

jawaban. 

Contact Person 

Seluruh pertanyaan terkait dengan pelaksanaan babak penyisihan dapat ditanyakan melalui email 

atau Google Hangout ke Yudi Wiharto (visited.me123@gmail.com) atau Achmad Solichin 

(achmatim@gmail.com).  

 

~SELAMAT MENGERJAKAN~ 
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