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JADWAL KEGIATAN

Senin, 23 Januari 2023

No Waktu Kegiatan Keterangan 

1 07.00 - 08.00 Upacara Pembukaan Lap. Kegiatan 

2 08.00 - 09.00 Sogempram (Penggalang) Lap. Kegiatan 

Joget Komando (Penegak) Lap. Kegiatan 

3 09.00 - 11.30 LCTP Penyisihaan (Penggalang & 

Penegak) 

Lab. Komputer 

Desain Poster (Penegak) Lab. Komputer 

Giat Wawasan (Penegak) Aula Kegiatan 

4 11.30 - 13.00 ISHOMA ALL 

5 13.00 - 15.00 LCTP Final (Penggalang & Penegak) Lab. Komputer 

Pionering Lap. Kegiatan 

Giat Bakti Menyesuaikan 

6. 15.00 – 16.00 Upacara Penutupan Lapangan Kegiatan 

C. TEKNIS KEGIATAN LOMBA

1. Pionering (Penggalang)

Aspek Deskripsi 
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Hari dan tanggal Senin, 23 Januari 2023 

Waktu 13.00 – 15.00 WIB 

Tempat Lapangan Kegiatan 

Peserta 5 orang per regu 

Teknis Kegiatan 1. Peserta mempersiapkan peralatan 15 menit sebelum lomba dimulai

2. Peserta menempati kavling 3 m x 3 m sesuai nomor urut

3. Peserta membuat menara pandang dengan maksimal 30 tongkat, dengan

panjang 160 cm dan tongkat pendek menyesuaikan

4. Lomba dimulai setelah terdengar 1 kali peluit panjang

5. 10 menit sebelum waktu berakhir, panitia meniup 2 kali peluit pendek

6. Waktu pengerjaan pionering adalah 90 menit dan berakhir setelah

terdengar 2 kali peluit panjang

Aturan : 

1. Pionering diperbolehkan menggunakan tambahan aksesoris

2. Tongkat diperbohkan untuk dicat

3. Kecepatan waktu dalam pengerjaan tidak mempengaruhi penilaian

4. Peserta tidak diperkenankan memotong tali dan tongkat saat

pelaksanaan lomba

5. Peserta tidak diperkenankan berkomunikasi dengan pihak lain

6. Setiap pelanggaran mendapatkan pengurangan nilai 10 poin

Penilaian : 

- Estetika   (25 poin) 

- Ketepatan simpul    (30 poin)

- Kekuatan         (30 poin) 

- Kreativitas        (15 poin) 

Dresscode Seragam Pramuka Lengkap 

Perlengkapan Maksimal 30 tongkat (terdiri dari tongkat panjang 160 cm dan tongkat 

pendek menyesuaikan) 

Tali temali (Menyesuaikan) 

2. LCTP (Penggalang)

Aspek Deskripsi 

Hari dan tanggal Senin, 23 Januari 2023 

Waktu Babak Penyisihan  : 09.00 – 11.30 WIB 



 

7 
 

Babak Final : 13.00 – 15.00 WIB 

Tempat Lab Komputer gedung D 

Peserta 3 orang per regu 

Teknis Kegiatan Materi yang diujikan: 

● Sejarah Pramuka Indonesia dan Dunia (25%) 

● Scouting Skill (25%) 

● Pengetahuan Umum (15%) 

● Materi kepenggalangan (25%) 

● Berita Terkini (10%) 

 

Ketentuan perlombaan : 

1. Babak Penyisihan 

● 1 Sangga terdapat 3 orang dalam pengerjaan 1 paket soal 

● Peserta memasuki ruang lomba 15 menit sebelum kegiatan 

dimulai 

● Masing masing peserta tiap Sangga mengerjakan paket soal yang 

berbeda di babak penyisihan 

● Waktu pengerjaan 30 menit 

● Nilai dari tiap peserta akan di akumulasikan untuk penentuan 

lolos ke babak selanjutnya 

● 6 Sangga dengan Nilai tertinggi akan lolos ke babak Final 

 

2. Babak Final 

● Soal Wajib (3 Soal/Paket) 

1.) Enam (6) Sangga yang lolos terlebih dahulu memilih 

nomor sangga 1-6 yang nantinya tiap sangga memiliki 

paket soal yang berbeda 

2.) Panitia akan membacakan soal wajib kepada tiap-tiap 

sangga sesuai paket soal yang telah dipilih sebelumnya 

3.) Setelah Panitia selesai memberikan soal peserta harus 

langsung menjawab pertanyaan dengan waktu 

menjawab 30 Detik 

4.) Jika jawaban yang diberikan benar maka akan mendapat 

10 poin,dan jika salah poin yg didapat 0 

● Soal Lemparan (2 soal/paket) 12 soal 

1.) Panitia akan membacakan soal kepada tiap sangga sesuai 

paket soal yang telah dipilih 

2.) Pada babak ini peserta boleh menjawab sendiri soal yang 

diberikan dan jika tidak bisa menjawab soal akan di 
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lempar kepada sangga lain, dengan cara rebutan dan 

mengangkat tangan 

3.) Untuk poin pada babak ini jika jawaban benar akan 

ditambah 10 poin, jika tidak menjawab poin 0, dan salah 

dalam menjawab soal akan ada pengurangan 10 poin 

4.) Waktu dalam menjawab soal adalah 30 Detik 

● Soal Rebutan (10 soal) 

1.) Panitia akan membacakan soal,dan setelah soal selesai 

dibaca peserta harus rebutan untuk menjawab soal dengan 

cara mengangkat tangan 

2.) Mengangkat tangan hanya boleh dilakukan jika pantia telah 

selesai membacakan soal 

3.) Peserta yang mengangkat tangan terlebih dahulu berhak 

menjawab soal 

4.) Waktu menjawab tiap soal adalah 30 detik 

5.) Jika jawaban benar akan medapat tambahan 10 poin, dan 

jika jawaban salah akan mendapat pengurangan -10 poin 

 

 

Dresscode Seragam Pramuka Lengkap 

Perlengkapan - 

 

 

3. Sorak Gembira Pramuka (Penggalang) 

Aspek Deskripsi 

Hari dan tanggal Senin, 23 Januari 2023 

Waktu 08.00 – 09.00 WIB 

Tempat Lapangan Kegiatan 

Peserta 1 Pangkalan 

● 5 Putra  

● 5 Putri 
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Teknis Kegiatan Ketentuan Perlombaan: 

1. Peserta membawa perlengkapan dan atribut dari pangkalan 

masing-masing 

2. Durasi penampilan maksimal 10 menit  

3. Peserta menampilkan tari kreasi yang didalamnya 

mengandung unsur kepramukaan 

4. Tema dari Sorak Gembira Pramuka adalah “Menguatkan 

Jiwa Pramuka Dengan Menjunjung Budaya Indonesia”. 

5. Penampilan diiringi dengan musik 

 

Ketentuan Video : 

1.) Durasi video minimal 7 menit maksimal 10 menit  

2.) Ukuran video yang diupload di Google Drive maksimal 

500 MB dengan format MP4. 

3.) Link pengumpulan video 

https://bit.ly/Sorakgembirapramuka 

4.) Posisi landscape 

5.) Pengambilan angle dari depan 

6.) Video tidak boleh diedit dan dipotong. 

7.) Format pengumulan file : “SorakGembira_Pangkalan”. 

8.) Upload video di Instagram dengan men-tag akun 

instagram 

- @pramuka.udinus 

- @dkckotasemarang 

- @dkdjateng 

- @dk_nasional 

- @kwarcabkotasemarang 

- @kwardajateng 

- @kwarnasgerakanpramuka 

9.) Dan menggunakan hastag 

- #drscvi 

- #jogetkomando 

- #dinusrover 

- #pramuka 

- #pramukaudinus 

- #pramukaindonesia 

 

Babak Prnyisihan : 

https://bit.ly/Sorakgembirapramuka
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● Peserta mengupload video di Google drive yang telah 

disediakan panitia dan akun instagram pangkalan 

maksimal pada tanggal 15 Januari  2023 pukul 16.00 

WIB. 

● Video akan dinilai oleh juri 

● Akan diambil 3 pangkalan untuk masuk ke babak final 

 

Babak Final : 

1. Pangkalan yang masuk ke babak final akan diumumkan H-3 

kegiatan dan diwajibkan hadir pada saat babak final. Jika 

pangkalan yang masuk ke babak final berhalangan hadir 

maka akan didiskualifikasi dan akan digantikan oleh 

pangkalan dengan peringkat dibawahnya. 

2. Durasi penampilan minimal 7 menit maksimal 10 menit 

3. 3 Pangkalan terbaik akan tampil didepan juri pada saat 

upacara pembukaan. 

4. Keputusan dewan Juri tidak dapat digangggu gugat 

 

Ketentuan Penilaian : 

1. Keindahan dan kreativitas (35 poin) 

2. Power dan ekspresi (25 poin) 

3. Kostum (20 poin) 

4. Kesesuaian tema (20 poin) 

 

 

Dresscode Menyesuaikan 

Perlengkapan Menyesuaikan 

 

4. Joget Komando (Penegak) 

Aspek Deskripsi 

Hari dan tanggal Senin, 23 Januari 2023 

Waktu 08.00 – 09.00 WIB 

Tempat Lapangan Kegiatan 

Peserta 1 Pangkalan 
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● 4 Putra 

● 4 Putri 

Teknis kegiatan Ketentuan Perlombaan: 

1. Joget Komando berisi gerakan gerakan LBB 

Variasi namun diiringi dengan musik 

2. Pada saat joget komando komandan masuk 

dalam barisan. 

3. Harus ada bagian (scene) yang berisi tarian tradisional 

yang diiringi dengan musik tradisional (tarian 

tradisional tidak harus dari daerah masing- masing) 

4. Harus ada gerakan yang mengandung unsur 

kepramukaan (Gerakan Semaphore) 

 

● Ketentuan Video : 

1. Durasi video minimal 7 menit maksimal 10 menit  

2. Ukuran video yang diapload di Google Drive maksimal 

500 MB dengan format MP4. 

3. Link pengumpulan video https://bit.ly/JogetKomando 

4. Posisi landscape 

5. Pengambilan angle dari depan 

6. Video tidak boleh diedit dan dipotong. 

7. Format pengumulan file : 

“JogetKomando_Pangkalan”. 

8. Upload video di Instagram dengan men-tag akun 

instagram 

- @pramuka.udinus 

- @dkckotasemarang 

- @dkdjateng 

- @dk_nasional 

- @kwarcabkotasemarang 

- @kwardajateng 

- @kwarnasgerakanpramuka 

9. Dan menggunakan hastag: 

- #drscvi 

- #sorakgembirapramuka 

- #dinusrover 

- #pramukaudinus 

- #pramuka 

https://bit.ly/JogetKomando


 

12 
 

- #pramukaindonesia 

 

Babak Prnyisihan : 

● Peserta mengupload video di Google drive yang telah 

disediakan panitia dan akun instagram pangkalan 

maksimal pada tanggal 15 Januari  2023 pukul 16.00 

WIB. 

● Video akan dinilai oleh juri 

● Akan diambil 3 pangkalan untuk masuk ke babak final 

 

Babak Final : 

1. Pangkalan yang masuk ke babak final akan diumumkan H-3 

kegiatan dan diwajibkan hadir pada saat babak final. Jika 

pangkalan yang masuk ke babak final berhalangan hadir 

maka akan didiskualifikasi dan akan digantikan oleh 

pangkalan dengan peringkat dibawahnya. 

2. Durasi penampilan minimal 7 menit maksimal 10 menit 

3. 3 Pangkalan terbaik akan tampil didepan juri pada saat 

upacara pembukaan. 

4. Keputusan dewan Juri tidak dapat digangggu gugat 

 

Ketentuan Penilaian : 

1. Kreatifitas (25 poin) 

2. Kerapian gerakan dan formasi (30 poin) 

3. Kesesuaian ketentuan yang diberikan panitia (15 poin) 

4. Keselarasan Gerakan dan musik pengiring (30 poin) 

Dresscode Seragam Pramuka Lengkap (Boleh ditambahkan atribut lain 

sebagai penunjang) 

Perlengkapan Menyesuaikan 

 

5. LCTP (Penegak) 

Aspek Deskripsi 

Hari dan tanggal Senin, 23 Januari 2023 

Waktu Babak Penyisihan  : 09.00 – 11.30 WIB 

Babak Final : 13.00 – 15.00 WIB 
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Tempat Lab Komputer gedung D 

Peserta 3 orang per sangga 

Teknis Kegiatan Materi yang diujikan: 

● Sejarah Pramuka Indonesia dan Dunia (30%) 

● Scouting Skill (25%) 

● Pengetahuan Umum (15%) 

● Materi Pramuka Penegak (20%) 

● Berita Terkini (10%) 

 

Ketentuan perlombaan : 

1. Babak Penyisihan 

● 1 Sangga terdapat 3 orang dalam pengerjaan 1 paket soal 

● Peserta memasuki ruang lomba 15 menit sebelum kegiatan 

dimulai 

● Masing masing peserta tiap Sangga mengerjakan paket soal 

yang berbeda di babak penyisihan 

● Waktu pengerjaan 30 menit 

● Nilai dari tiap peserta akan di akumulasikan untuk 

penentuan lolos ke babak selanjutnya 

● 6 Sangga dengan Nilai tertinggi akan lolos ke babak Final 

 

b. Babak Final 

● Soal Wajib (3 Soal/Paket) 

1.) 6 Sangga yang lolos terlebih dahulu memilih 

nomer sangga 1-6 yang nantinya tiap sangga 

memiliki paket soal yang berbeda 

2.) Panitia akan membacakan soal wajib kepada 

tiap-tiap sangga sesuai paket soal yang telah 

dipilih sebelumnya 

3.) Setelah Panitia selesai memberikan soal peserta 

harus langsung menjawab pertanyaan dengan 

waktu menjawab 30 Detik 

4.) Jika jawaban yang diberikan benar maka akan 

mendapat 10 poin,dan jika salah poin yg didapat 

0 

● Soal Lemparan (2 soal/paket)12 soal 

1.) Panitia akan membacakan soal kepada tiap sangga 

sesuai paket soal yang telah dipilih 

2.) Pada babak ini peserta boleh menjawab sendiri soal 

yang diberikan dan jika tidak bisa menjawab soal 

akan di lempar kepada sangga lain, dengan cara 
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rebutan dan mengangkat tangan 

3.) Untuk poin pada babak ini jika jawaban benar akan 

ditambah 10 poin, jika tidak menjawab poin 0, dan 

salah dalam menjawab soal akan ada pengurangan 

10 poin 

4.) Waktu dalam menjawab soal adalah 30 Detik 

● Soal Rebutan (10 soal) 

1.) Panitia akan membacakan soal,dan setelah soal selesai 

dibaca peserta harus rebutan untuk menjawab soal 

dengan cara mengangkat tangan 

2.) Mengangkat tangan hanya boleh dilakukan jika pantia 

telah selesai membacakan soal 

3.) Peserta yang mengangkat tangan terlebih dahulu 

berhak menjawab soal 

4.) Waktu menjawab tiap soal adalah 30 detik 

5.) Jika jawaban benar akan medapat tambahan nilai 10 

poin, dan jika jawaban salah akan mendapat 

pengurangan -10 poin 

 

Dresscode Seragam Pramuka Lengkap 

Perlengkapan - 

  

 

6. Desain Poster Digital (Penegak) 

Aspek Deskripsi 

Hari dan tanggal Senin, 23 Januari 

Waktu 09.00 – 11.30 WIB 

Tempat Ruang Kelas 

Peserta 1 Orang per Sangga 

Teknis Kegiatan 1. Peserta datang 15 menit sebelum acara lomba 

dimulai 

2. Peserta membawa laptop sendiri yang telah 

terinstall aplikasi CorelDraw/Adobe dan tersedia 
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logo-logo dasar pramuka 

3. Peserta tidak diperkenankan membawa barang 

apapun kedalam ruangan kecuali laptop 

4. Poster berorientasi potret dengan ukuran A4. 

5. Peserta hanya boleh membuat 1 desain 

6. Waktu pengerjaan 150 menit 

7. Tema desain poster digital adalah “Penguatan 

Implementasi Satya Dharma di Era Digitalisasi”. 

8. Karya desain harus orisinil, bukan merupakan 

tiruan atau salinan gambar hasil karya orang lain 

9. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

Ketentuan Penilaian : 

1. Kesesuaian karya dengan Tema (30 poin) 

2. Estetika (35 poin) 

3. Orisinalitas Karya (15 poin) 

4. Penyampaian pesan (25 poin) 

 

Dresscode Seragam Pramuka 

Perlengkapan Laptop 




