
 

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS 
GELORA PENGGALANG ke – V 

 (GELAR LOMBA PRAMUKA PENGGALANG) 
TINGKAT SMP/MTs Se-EKS KARESIDENAN KEDIRI TERBUKA 

TAHUN 2018 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

GERAKAN PRAMUKA 
GUGUS DEPAN TULUNGAGUNG 06.129-06.130 

AMBALAN SULTAN HASANUDIN-R.A.KARTINI 
PANGKALAN MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 TULUNGAGUNG 

 
 

 



  

 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN  

GELAR LOMBA PRAMUKA PENGGALANG ke-V SMP/MTs Se-

EKSKARESIDENAN KEDIRI TERBUKA 

A. PENDAHULUAN 

Gerakan pramuka merupakan wadah pembinaan generasi muda sebagai 

salah satu jalur pendidikan di luar sekolah yang mempunyai tujuan untuk 

membentuk manusia yang berkepribadian,berwatak dan berbudi pekerti yang 

luhur,memiliki mental yang kuatbermoral yang tinggi,cerdas, sehat jasmani, dan 

rohani, serta beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. 

Sejalan dengan konteks tujuan tersebut semakin nyata bahwa Gerakan 

Pramuka merupakan sebuah wadah aktivitas untuk menunjang terciptanya tujuan 

pendidikan nasional harus berperan aktif dan mampu merambah ke berbagai tingkat 

pendidikan tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan tingkat usia. 

Sementara itu generasi muda sebagai eksponen umat secara totalitas seluruh 

kiprahnya dalam mengisi pembangunan dilandasi dengan iman yang kuat serta 

luasnya cakrawala pengetahuan dan keilmuan. 

Bertolak dari gagasan tersebut untuk mengupayakan terciptanya generasi 

yang berkualitas dan menjalin kerja sama serta mempererat tali persaudaraan, maka 

kami segenap Dewan Kerja Ambalan Sultan Hasanudin-R.A.Kartini pangkalan 

MAN 3 Tulungagung bermaksud mengadakan “GELORA (Gelar Lomba 

Pramuka) Penggalang ke-V”. 

 

B. DASAR PELAKSANAAN  

1. UU RI No.12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka. 

2. KePres RI No.24 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan 

Pramuka 

3. Surat Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No.203 Tahun 2009 Tentang 

Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 

4. Surat Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No.132 Tahun 1976 Tentang 

Petunjuk Penyelenggaraan Perkemahan Besar Penggalang 

5. Program kerja Dewan Ambalan Sultan Hasanudin-R.A Kartini Masa Bhakti 

2017/ 2018 

6. Hasil Musyawarah pada  tanggal 08 Januari 2016 

 

C. TUJUAN 

Kegiatan GELORA Penggalang ke-V ini mempunyai maksud untuk 

meningkatkan rasa persaudaraan diantara sesama anggota Gerakan Pramuka se-Eks 

Karesidenan Kediri Terbuka khususnya tingkat SMP/MTs. 

 



  

 

 

Adapun tujuan kegiatan ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

a) Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

b) Merealisasikan program kerja Ambalan Sultan Hasanudin-R.A Kartini, Gugus 

Depan Tulungagung 06.129-06.130, Pangkalan MAN Rejotangan, masa bakti 

2017/2018. 

 

2. Tujuan Khusus 

a) Meningkatkan loyalitas dan jiwa pengabdian yang tinggi terhadap Gerakan 

Pramuka. 

b) Menanamkan kesadaran terhadap anggota Gerakan Pramuka akan pentingnya 

ilmu pengetahuan. 

c) Meningkatkan kemampuan, kreativitas, dan skill peserta sebagai generasi muda 

yang sehat jasmani dan rohani. 

d) Meningkatkan rasa solidaritas antar sesama maupun antar Gugus Depan. 

e) Menanamkan rasa persaudaraan dan jiwa persatuan kesatuan sebagai jiwa 

patriot yang sejati. 

f) Sebagai ajang kompetisi Pramuka Penggalang se-wilayah kerja Karisidenan 

Kediri Terbuka tingkat SMP/MTs. 

g) Sebagai media pengenalan MAN 3 Tulungagung kepada anggota pramuka 

SMP/MTs sewilayah kerja Eks-Karesidenan Kediri Terbuka. 

 

D. NAMA, TEMA, DAN MOTTO KEGIATAN 

1. Nama Kegiatan 

Kegiatan ini bernama GELORA (Gelar Lomba Pramuka) Penggalang ke-V. 

2. Tema Kegiatan 

Menjadikan Pramuka Pembentuk Karakter Kaum Muda Dan Pelestari 

Budaya Indonesia 

3. Motto Kegiatan 

SATYAKU KUDHARMAKAN DHARMAKU KUBAKTIKAN 

 

E. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN 

Hari  :Rabu s/d  Jum’at 

Tanggal : 05 s/d 07 September 2018 

Waktu  : 06.00-10.00 WIB 

Tempat : MAN 3 Tulungagung 

 

 

 



  

 

 

 

F. PESERTA KEGIATAN 

1. Peserta “GELORA (Gelar Lomba Pramuka) Penggalang ke V”di pangkalan 

MAN 3 Tulungagung adalah Pramuka Penggalang Tingkat SLTP sewilayah 

kerja Eks-Karesidenan Kediri Terbuka. 

2. Jumlah peserta “GELORA (Gelar Lomba Pramuka) Penggalang ke V” 

merupakan perwakilan dari masing-masing gugus depan dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

 Satu regu 10 anggota. 

 Jumlah maksimal 40 regu 

 Persyaratan 

Persyaratan Peserta : 

 

1. Setiap regu terdiri dari 10 anggota. 

2. Setiap regu 1 orang pembina dan 1 orang pendamping. 

3. Peserta merupakan anggota aktif pramuka penggalang dibuktikan dengan 

menyertakan fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) atau dengan Kartu Tanda 

Pelajar sebanyak 1 lembar 

4. Menyerahkan surat tugas dari pangkalan yang disetujui ketua majelis 

pembimbing Gugus Depan. 

5. Peserta dengan kondisi sehat jasmani dan rohani. 

6. Peserta mengisi formulir pendaftaran peserta. 

7. Peserta menyerahkan pas foto sebanyak 3 lembar berpakaian Seragam Pramuka 

Lengkap dengan background warna merah dengan ukuran 3x4 cm 

8. Membayar biaya pendaftaran Rp150.000,00/regu 

9. Sanggup mentaati segala ketentuan, peraturan, dan keputusan GELORA ke-V 

tahun 2018. 

10. Peserta dianggap sudah terdaftar jika minimal memenuhi persyaratan peserta 

pada poin 7 dan 9. 

Persyaratan Pendamping : 

1. Menyerahkan surat tugas dari ketua majelis pembimbing Gugus Depan. 

2. Menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Anggota Pramuka atau Kartu Tanda 

Penduduk. 

3. Mengisi formulir. 

4. Menyerahkan 2 pas foto berpakaian seragam pramuka dengan ukuran 3X4 cm 

dengan background warna merah. 



  

 

 

5. Sanggup mentaati segala ketentuan, peraturan, dan keputusan GELORA ke-V 

tahun 2018. 

(Seluruh persyaratan peserta dan pendamping dimasukkan kedalam map yang 

diberi identitas gugus depan (merah untuk putra dan kuning untuk putri) 

 Perlengkapan Peserta 

1. Seragam Pramuka Lengkap 

2. Pakaian Dinas Lapangan/Kaos Lapangan 

3. Obat Pribadi 

4. Perlengkapan Pribadi. 

5. DLL (Sesuai Kebutuhan) 

 Perlengkapan Regu 

1. Pertendaan (tenda apung tanpa pasak) 

2. Perlengkapan perlombaan 

3. Perlengkapan pentas seni. 

4. Perlengkapan masak. 

5. Perlengkapan kebersihan. 

6. Kantong sampah hitam (organik) dan merah (non organik) 

 Fasilitas Peserta 

1. Piagam Kegiatan 

2. Tanda ikut serta kegiatan (Tiska) 

3. ID-Card. 

4. Souvenir Perpangkalan. 

5. Stiker 

 Fasilitas Perkemahan 

1. Tempat ibadah 

2. MCK 

3. Air Bersih 

4. Lampu ditempat strategis area perkemahan. 

5. Sumber informasi. 

 Tata Tertib Peserta. 

1. Menggunakan ID-Card selama kegiatan 

2. Setiap keluar area perkemahan maka harus izin kepada panitia yang bertugas. 

3. Jam malam dimulai pukul 24.00 WIB - 04.00 WIB 

4. Disiplin waktu dan perilaku 

5. Menjaga kebersihan, keamanan, keindahan, ketertiban lokasi selama kegiatan 

berlangsung. 



  

 

 

6. Biaya yang telah dibayarkan kepada panitia tidak dapat ditarik kembali. (Tiska, 

Stiker, piagam, Souvenir akan diberikan sesudah kegiatan berlangsung) 

7. Diharap mengamankan perlengkapan masing-masing dan panitia tidak 

bertanggung jawab atas kehilangan/kerusakan barang selama dan sesudah 

kegiatan berlangsung. 

8. Keputusan yang telah ditetapkan oleh panitia tidak dapat diganggu gugat. 

9. Hal-hal yang belum tercantum akan disampaikan pada saat technical meeting. 

 Kewajiban Peserta 

1. Peserta wajib mengikuti semua kegiatan yang telah ditentukan. 

2. Peserta wajib membawa perlengkapan yang telah ditentukan. 

3. Menjaga keamanan dan kebersihan perlengkapan serta fasilitas yang disediakan 

oleh panitia dan fasilitas yang dibawa oleh peserta selama kegiatan berlangsung. 

4. Mematuhi semua peraturan yang telah ditentukan oleh panitia. 

5. Apabila ada tambahan akan ditambahkan saat technical meeting 

 Larangan Peserta 

1. Dilarang membuat gaduh selama kegiatan berlangsung. 

2. Dilarang membawa minuman keras, rokok, dan obat-obatan terlarang. 

3. Dilarang menggunakan sarana prasarana bukan pada tempat dan fungsinya. 

 

G. PENILAIAN DAN KEJUARAAN 

1. Ketentuan Penilaian: 

 Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang telah ditunjuk oleh sangga kerja 

GELORA ke-V tahun 2018 

 Juri bersifat netral dan tidak memihak. 

 Komposisi juri pada masing-masing mata lomba terdiri atas 3 orang. 

 Ketentuan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 Setelah penilaian lomba selesai maka peserta akan diberi blanko hasil 

penilaian dari lomba tersebut. 

2. Kejuaraan : 

a. Trophy kejuaraan  

 Juara Umum (Trophy bergilir ketua kwartir cabang gerakan pramuka 

kab.Tulungagung) 

 Juara I, II, III putra dan putri (trophy tetap GELORA Penggalang ke-V 

tahun 2018) 

 Juara I, II, III pentas seni 

 Juara I, II, III putra dan putri pada masing-masing lomba. 

b. Ketentuan Juara 

 Masing-masing perlombaan diambil 3 kejuaraan yaitu juara I, II, III. 



  

 

 

 Juara Umum I. II, III Putra dan Putri diambil dari akumulasi jumlah 

nilai terbanyak pertama. 

 Trophy bergilir dari ketua kwartir cabang Gerakan Pramuka 

Kab.Tulungagung diambil dari jumlah nilai terbanyak dari regu putra 

dan putri. 

 

H. ADMINISTRASI 

Pendaftaran peserta 

 Tahap  I 

Pendaftaran dilaksanakan pada : 

Tanggal   : 01 s/d 20 Agustus 2018 

Waktu    : 08.00 – 16.00 WIB 

Tempat   : MAN 3 Tulungagung 

Konfirmasi pendaftaran : 0858-0827-9563 a.n Kak Defiana (WA) 

Pembayaran biaya administrasi peserta GELORA ke-V tahun 2018 saat Technical 

Meeting. 

Penyerahan berkas-berkas pendaftaran berupa: 

 Form biodata peserta. 

 Form kegiatan sebagai tanda kesiapan menjadi peserta dan bersedia  

mengikuti kegiatan GELORA Penggalang ke-V tahun 2018 

Berkas-Berkas pendaftaran dapat diserahkan: 

 Tempat pendaftaran Pangkalan MAN 3 Tulungagung  

 Tahap II 

Pendaftaran tahap kedua adalah daftar ulang di lokasi kegiatan GELORA ke-V 

tahun 2018 oleh masing-masing ketua regu kepada sangga kerja bagian 

kesekretariatan daftar ulang. Dengan mekanisme sebagai berikut: 

 Ketua regu mengisi daftar hadir. 

 Ketua regu menyerahkan kelengkapan administrasi  

 Mengumpulkan bukti kelengkapan administrasi kepada panitia 

(menyerahkan slip bukti pembayaran) 

 Ketua regu menerima ID-CARD. 

 Ketua regu menerima nomor kapling dan lomba yang diambil sesui nomor 

urut. 

 Tahap III 

Alur pengambilan KIT (Piagam,tiska,stiker,souvenir) 

 Peserta membersihkan area perkemahan  



  

 

 

 Setelah bersih ketua regu melapor kepada panitia bagian keamanan untuk 

pemeriksaan 

 Panitia bagian keamanan memberi rekomendasi untuk mendapatkan KIT. 

 Ketua regu mengambil KIT disekretariatan dengan membawa tanda 

pengambilan KIT 

(pendaftaran bisa ditutup sewaktu-waktu jika kuota sudah terpenuhi) 

Contact person : 

Defiana : 0858-0827-9563 (wa) 

Fakhrur : 0858-9554-5478 (wa) 

 

I. TECHNICAL MEETING 

Hari   : Ahad 

Tanggal  : 12 Agustus 2018 

Waktu    : 08.00 – 12.00 WIB 

Pakaian   : Seragam Pramuka Lengkap 

Tempat  : Aula MAN 3 Tulungagung 

Peserta   : Perwakilan Regu dan Pembina (perwakilan) 

Keterangan 

 harap membawa juklak dan juknis 

 Segala kerugian akibat tidak mengikuti technical meeting menjadi tanggung 

jawab peserta. 

 

J. PENUTUP 

Demikian petunjuk pelaksanaan ini kami buat sebagai acuan dalam kegiatan 

tersebut. Segala sesuatu yang belum tercantum disini dapat dibuat dikemudian hari. 

Kami sampaikan terimakasih kepada segenap instansi maupun personal yang telah 

membantu dalam kegiatan ini baik moral maupun material. 

Kami tunggu penggalang berprestasi di tempat kakak-kakak untuk bergabung dalam 

kegiatan ini. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

PETUNJUK TEKNIS GELAR LOMBA PRAMUKA PENGGALANG ke-V 

(GELORA PENGGALANG ke – V) 

1. LOMBA PERTENDAAN 

Jenis Lomba : Out door 

Peserta         : Satu Regu 

Pakaian  : Pakaian Dinas Lapangan 

Durasi  : 120 menit 
Hari  : Rabu 
Tanggal  : 05 September 2018 
Perlengkapan : ID-Card, Perlengkapan tenda, Mantel/Ponco. 

Deskripsi: 

 Kegiatan lomba diikuti oleh tiap regu  

 Pertendaan yang digunakan adalah tenda apung. 

 Ketinggian papan alas tenda maksimal 50 cm (papan alas bebas) 

 Peserta yang datang terlambat tidak mendapatkan penambahan waktu untuk 

mendirikan tenda. 

 Untuk pembuatan tenda dn perakitannya di bumi perkemahan. 

 Untuk gapura, pagar, jemuran 50% bisa di dari pangkalan masing-masing. 

 Dilarang menggunakan pasak, paku dan kawat dalam pembuatan tenda. 

Teknis Kegiatan : 

 Lomba dimulai jika ada aba-aba dari panitia 

 Peserta membuat pertendaan apung (panitia tidak bertanggung jawab jika 

terjadi sesuatu terhadap tenda yang didirikan, resiko ditanggung sendiri oleh 

peserta) 

 Bentuk tenda tidak masuk dalam kriteria penilaian. 

 Ukuran kavling 4X 6 meter 

 Saat penilaian hanya ada satu peserta yang mendampingi hasil pertendaan. 

 Segala aksesoris pertendaan menyesuaikan. 

 Penilaian dimulai setelah pendirian tenda. 

Kriteria Penilaian: 

 Kelengkapan tenda dan tata letak :20% 

 Kebenaran simpul dan ikatan :20% 

 Kekreatifitasan   :30% 

 Kekuatan    :30% 



  

 

 

 

 

2. LOMBA PIONERING 

Jenis Lomba : Out door 

Peserta   : 3 Orang Per Regu 

Pakaian  : Pakaian Dinas Lapangan 

Durasi  : 60 menit 
      Tema     : Pelontar 
      Hari   : Rabu 

Tanggal  :  05 September 2018 
Perlengkapan : ID-Card, Perlengkapan lomba. 

Deskripsi: 
 

 Kegiatan lomba diikuti oleh tiap regu  

 Tidak boleh menggunaka alat bantu kecuali alat tambahan yaitu karet dan 

katrol. 

 Tinggi karya kreasi ikatan tongkat adalah minimal 1,5 meter dan maksimal 2 

meter. 

 Desain kreasi ikatan tongkat bebas dan bisa menggunakan hiasan 

 Tongkat yang digunakan minimal 20 tongkat dan maksimal 50 tongkat. 

 Tongkat tidak boleh dipotong di tempat pembuatan. 

 Setiap peserta yang telah selesai wajib lapor kepada panitia. 

Teknis Kegiatan : 
 

 Peserta datang ke lokasi kegiatan 15 menit sebelum kegiatan dimulai. 
 Perlombaan diawali dan diakhiri dengan peluit dari panitia 
 Peserta dilarang membawa gambar/contoh. 
 Peserta diperbolehkan membawa air mineral dilokasi kegiatan. 
 Tali dan tongkat hanya boleh dipotong di pangkalan masing-masing 
 Tongkat pendek dihitung satu. 
 Diperbolehkan menggunakan acecoris 
 Peserta yang sudah selesai mengerjakan pionering sebelum waktu habis 

segera melapor ke panitia. 
 Setelah waktu habis peserta harus menghentikan seluruh kegiatan. 
 Kecuali peserta dilarang melewati area perlombaan. 
 Peserta tidak boleh membawa dan menggunakan gunting, cuter dan alat 

potong lain. 
 Selama perlombaan berlangsung peserta tidak boleh meninggalkan area 

perlombaan. 
 Peserta mengikuti intruksi dari panitia. 
 Waktu mengerjakan 60 menit. 
 Selanjutnya penilaian dengan cara memakai pelontar yang telah dibuat. 

 
Kriteria Penilaian: 



  

 

 

 
 Tergantung dengan jarak lempar terjauh. 

 
3. LOMBA CERDAS CERMAT (LCC) 

 
Jenis Perlombaan : Indoor 
Peserta  : 1 orang/regu 
Pakaian   : SPL (Seragam Pramuka Lengkap) 
Durasi  : 90 menit 
Tempat  : Aula Selatan 
Hari  : Rabu 
Tanggal  : 05 September 2018 
Perlengkapan : ID-Card,bendera.  

   
Deskripsi: 

 Kegiatan lomba diikuti oleh tiap regu. 
 Bendera disediakan oleh panitia. 
 Materi yang dilombakan mencakup tentang kepramukaan ( penggalang ramu, 

penggalang rakit) 
 Panitia membacakan soal secara lisan. 

  
Teknis Kegiatan : 

 Peserta hadir 15 menit sebelum perlombaan dimulai. 

 Peserta datang dilokasi perlombaan mengisi daftar hadir. 
 Pelaksanaan Lomba CC terdiri dari dua tahap: 

a) Tahap 1 (sistem gugur) 
- Peserta memasuki tempat yang telah disediakan. 
- Setelah soal dibacakan oleh panitia, peserta diberi waktu 5 detik 

untuk berfikir, setelah itu peserta harus menjawab soal dengan cara 
mengangkat salah satu dari bendera yang telah disediakan panitia. 

- Peserta yang menjawab salah dinyatakan gugur. 
- Untuk pertanyaan PA dan PI terpisah. 
- Dalam tahap ini peserta disisakan minimal 3 peserta dan maksimal 5 

peserta untuk memasuki babak final  
- Apabila peserta untuk tahap II kurang dari 3 peserta, maka untuk 

yang gugur terakhir ditahap I diberi kesempatan menjawab soal 
untuk memenuhi batas minimal tahap ke II. 

b) Tahap II (babak final) 
- Peserta memasuki tempat yang telah disediakan berupa satu meja 

dan satu bendera 
- Tiap-tiap peserta disediakan bendera yang masing-masing warnanya 

berbeda. 
- Peserta yang memasuki babak final mempunyai poin awal sebanyak 

10. 
- Panitia membacakan soal dan peserta diperbolehkan mengangkat 

bendera setelah soal selesai dibacakan. 
- Bagi peserta yang tercepat mengangkat bendera maka peserta berhak 

menjawab soal yang telah diberikan 



  

 

 

- Bagi peserta yang mengangkat bendera sebelum soal selesai 
dibacakan maka peserta mendapat poin -5. 

- Peserta yang sudah menjawab soal tetapi jawabannya kurang tepat 
maka peserta mendapat poin -3  

- Setiap soal yang dijawab dengan benar bernilai 15 poin. 
 Peserta dilarang meninggalkan area perlombaan tanpa seijin panitia. 
 Keputusan panitia mutlak. 
 
Kriteria penilaian: 

 Kebenaran jawaban  : 100% 
 

4. LOMBA PPGD  
 
Jenis Perlombaan : Indoor 
Peserta  : 5 orang/regu 
Pakaian  : PDL (Pakaian Dinas Lapangan) 
Durasi  : 10 menit 
Tempat  : Aula  
Hari  : Rabu 
Tanggal  : 05 September 2018 
Perlengkapan : ID-Card, kotak P3K, tandu,bidai. 
 
Deskripsi : 

 Perlengkapan PPGD disediakan dari pangkalan masing-masing 
 Korban aktif diacak dari seluruh pangkalan. 
 Dari 5 anggota (2 anak menangani korban, 1 anak menjadi korban, 2 anak 

membuat tandu) 
 Peserta dilarang meninggalkan tempat tanpa seizin panitia 
 Keputusan dewan juri mutlak. 

 
Teknis Kegiatan : 
 

 Peserta datang 15 menit sebelum lomba dimulai. 

 Peserta mengisi daftar hadir. 

 Perlombaan diawali dengan satu kali peluit panjang. 

 Waktu kurang 1 menit ditandai dengan pengangkatan bendera dari panitia. 

 Diakhiri dengan 2 kali peluit panjang. 

 Peserta harus membawa perlengkapan sendiri dan tidak diperbolehkan 

meminjam dari peserta lain. 

 Perwakilan peserta mengambil soal dalam bentuk sandi dari panitia. 

 Peserta diberi waktu 2 menit untuk mengerjakan soal. 

 Peserta diberi waktu 8 menit untuk melakukan simulasi PPGD. 

 Keputusan dewan juri mutlak. 

 
Kriteria Penilaian: 

 Kerapian      :15% 



  

 

 

 Kesesuaian penanganan dengan kondisi korban :35% 
 Ketepatan simpul dan kekuatan tandu  :30% 
 Kekompakan     :20% 
 

5. SCOUT CHEF 
  

Jenis Perlombaan  : Outdoor 
Peserta  : 2 orang/regu 
Pakaian   : PDL (Pakaian Dinas Lapangan) 
Durasi  : 120 menit 
Tempat  : Parkir Siswa 
Hari  : Rabu 
Tanggal  : 05 September 2018 
BahanUtama : Jagung 
Perlengkapan        : ID-Card, pralatan masak, bahan utama, bahan pelengkap 
  
Teknis Kegiatan : 
 

 Peserta datang 15 menit sebelum lomba dimulai. 

 Peserta mengisi daftar hadir. 

 Perlombaan diawali dengan satu kali peluit panjang. 

 Waktu kurang 1 menit ditandai dengan pengangkatan bendera dari panitia. 

 Diakhiri dengan 2 kali peluit panjang. 

 Peserta membuat 1 makanan bisa makanan berat atau makanan ringan 
 Dibuat dengan sekreatif mungkin 
 Peserta tidak boleh meminjam peralatan dari regu lain. 
 Seluruh bahan scout chef merupakan bahan mentah. 
 Setelah waktu habis peserta mengangkat tangan. 
 Peserta menyiapkan 1 porsi untuk penilaian. 
 Peserta dilarang meninggalkan area perlombaan tanpa seijin panitia. 

 
Kriteria Penilaian: 

 Rasa   :50% 
 Penampilan makanan :30% 
 Kebersihan   :20% 

 
6. LOMBA YEL  

Jenis Perlombaan : Outdoor 
Peserta   : 9 orang/regu 
Pakaian   : Seragam Pramuka 
Durasi   : 7 menit 
Tempat  : Lapangan Utama 
Hari   : Kamis 
Tanggal  : 06 September 2018 
Perlengkapan  : ID-Card, aksesoris jika perlu 
  
Deskripsi : 



  

 

 

 Kegiatan lomba diikuti oleh tiap regu 

 Peserta menampilkan sesuai dengan kreatifitas. 

 Kreasi yel aman dan tidak membayakan bagi peserta lomba. 

 Tidak diperkenankan menggunakan alat yang berunsur api. 

 Yel tidak menyinggung pihak lain. 

 Ukuran kavling 8 X 8 meter. 

 Aksesoris harus di dalam kavling. 

 Setiap keluar kavling perorang nilai dikurang 5 poin. 

 

Teknis Kegiatan : 

 Peserta datang ke lokasi kegiatan 15 menit sebelum kegiatan dimulai. 

 Peserta diperbolehkan menggunakan aksesoris. 

 Durasi penampilan maksimal 8 menit minimal 5 menit. 

 Penilaian dimulai saat waktu diputar 

 Persiapan penampilan 1 menit. 

 Apabila waktu melebihi durasi, setiap 30 detik maka min 2 

 Waktu dimulai ditandai dengan 1 peluit panjang . 

 Waktu kurang 1 menit ditandai dengan pengangkatan bendera dari panitia. 

 Diakhiri dengan 2 kali peluit panjang. 

 Keputusan dewan juri mutlak.. 

 Selama perlombaan berlangsung peserta tidak boleh meninggalkan area 

perlombaan. 

 Peserta mengikuti instruksi dari panitia. 

Kriteria Penilaian : 

 Kekompakan   : 30% 

 Kreativitas   : 40% 

 Vokal   : 30% 

7. LOMBA DANCE SEMAPHORE  
  

Jenis Perlombaan : Outdoor 
Peserta  : 7 orang/regu 
Pakaian   : PDL (Pakaian Dinas Lapangan) 
Durasi  : 7 menit 
Tempat  : Lapangan utama 
Hari  : Kamis 
Tanggal  : 06 September 2018 
Perlengkapan        : PDL ( Aksesoris bila diperlukan), Semaphore, ID-Card 
 
Deskripsi : 

 Dalam perlombaan, terdapat kata yang wajib disampaikan dalam gerakan  



  

 

 

a. GELORA LIMA  
b. MAN TIGA TULUNGAGUNG 

 Apabila kata wajib tidak disampaikan, juri berhak untuk mengurangi nilai 
perkalimat -2 

 Ukuran kavling 8 x 8 meter. 
 Lagu dipersiapkan dari pangkalan masing-masing 
 Keputusan juri mutlak. 

 
Teknis Kegiatan : 
 

 Peserta datang 15 menit sebelum lomba dimulai. 

 Peserta mengisi daftar hadir. 

 Perlombaan diawali dengan satu kali peluit panjang. 

 Waktu dimulai ketika lagu diputar. 

 Waktu kurang 1 menit ditandai dengan pengangkatan bendera dari panitia. 

 Diakhiri dengan 2 kali peluit panjang. 
 Tidak diperbolehkan melebihi batas kavling yang sudah ditentukan 
 Apabila anggota badan melewati kavling yang ditentukan maka nilai -1 per 

orang 
 Waktu dihentikan ketika lagu sudah selesai. 
 Peserta dilarang meninggalkan area perlombaan tanpa seijin panitia. 
 Peserta megikuti instruksi panitia. 

 
Kriteria penilaian: 

 Kekompakan  :30% 
 Kreativitas   :30% 
 Ketepatan semaphore :20% 
 Ketepatan gerakan  :20% 

 
8. LOMBA PHOTOGRAPHY 

Jenis lomba  : Outdoor 
Peserta   : 2 orang 
Pakaian  : SPL (seragam pramuka lengkap) 
Durasi   : 120 menit 
Tempat  : Alam Kandung 
Hari   : Jumat 
Tanggal  :  07 September 2018 
Perlengkapan  : ID-Card, Set Kamera Digital/DSLR 
 
Teknis perlombaan: 
 

 Peserta datang 15 menit sebelum kegiatan perlombaan dimulai. 

 Peserta mengisi daftar hadir. 

 Perlombaan diawali dengan satu kali peluit panjang. 

 Waktu tersisa 10 menit ditandai dengan 2 kali peluit panjang 

 Diakhiri dengan 2 kali peluit pendek panjang. 



  

 

 

 Lensa kit diperuntukkan bagi kamera DSLR dan Mirrorless 

 Objek yang akan dipotret bebas. Asalkan masih di dalam kawasan zona fotografi 

 Jika merasa sudah selesai dalam pemotretan. Di perbolehkan untuk mengedit foto 

menggunakan aplikasi semacam Adobe Photoshop, Adobe Lightroom dalam laptop 

peserta.   

 Dari peserta mengambil  3 foto terbaik untuk diserahkan ke panitia lalu memasuki 

tahap penjurian. 

 Durasi perlombaan selama 120 menit, dengan waktu mengedit sudah termasuk 

didalamnya. 

 Sebelum perlombaan dimulai, ada materi yang akan disampaikan oleh pihak 

profesional. 

 Peserta diperbolehkan menggunakan segala kamera, meliputi : Kamera Digital, 

Mirrorless, Prosumer, DSLR. Namun sangat disarankan semua menggunakan 

DSLR karena kemudahan dalam penggunaan 

 Bagi yang menggunakan DSLR dan Mirrorless, lensa yang digunakan merupakan 

lensa bawaan/lensa kit dari kamera tersebut. 

 Peserta diperkenankan membawa alat bantu pemotretan, semisal tripod. 

 Peserta diwajibkan mengedit hasil foto menggunakan laptop pribadi. Dengan 

menggunakan aplikasi seperti : Adobe Photoshop, Adobe Lightroom dan aplikasi 

lain. 

 Peserta memilih 3 foto terbaik, dengan wajib menyertakan 1 foto ‘’ Human Interest 

“. Foto dikumpulkan dalam 1 folder dan akan dicopy panitia. 

 Peserta tidak diperkenankan meminjam alat peserta lain. 

 Sesi foto dilaksanakan di kawasan wisata Alam Kandung. 

 Peserta dilarang meninggalkan area perlombaan tanpa seijin panitia. 

 

Kriteria Penilaian : 

 Kreatifitas    : 30% 

 Kemampuan olah foto  : 40% 

 Kesesuaian dengan tema : 30% 

 

9. LOMBA DRESS CODE 

 

Jenis Lomba  : Indoor 

Peserta   : 3 orang/regu 

Pakaian  : PDL (Pakaian Dinas Lapangan) 

Durasi   : 120 menit 

Tempat  : Aula 

Hari   : Kamis 

tanggal   : 06 September 2018 



  

 

 

Tema   : Pakaian Nusantara 

Perlengkapan : koran, ID-Card, perlengkapan lomba 

Deskripsi : 
 Kegiatan lomba diikuti oleh tiap regu 

 Peserta harus membawa perlengkapan sendiri. 

 Pembuatan kostum 25% dari pangkalan dan 75% dibuat saat perlombaan. 

 

Teknis Perlombaan : 

 Peserta datang 15 menit sebelum lomba dimulai. 

 Peserta mengisi daftar hadir. 

 Peserta diperbolehkan membawa desain kostum. 

 Perlombaan terdiri dari dua sesi.  

a. Pembuatan Dress Code diaula selama 90 menit 

b. Penampilan hasil drees code 30 menit. 

 Apabila durasi telah habis maka pembuatan drees code wajib dihentikan. 

 Terdiri dari 3 orang, 2 orang membuat drees code dan 1 orang menjadi model. 

 Peserta tampil sesuai nomor urut (check in).  

 Peserta dilarang meninggalkan area perlombaan tanpa seijin panitia. 

Kriteria Penilaian : 

 Kesesuaian tema  : 40% 

 Kreativitas    : 60% 

 

10. LOMBA HIDROLIK TOYS 

 

Jenis Lomba  : Indoor 

Peserta   : 2 anak/regu 

Pakaian  : PDL 

Durasi   : 90 menit 

Tempat  : Ruangan 

Hari   : Kamis 

Tanggal  : 06 September 2018 

Tema   : Suatu alat yang bisa digunakan sehari-hari 

Perlengkapan  : ID-Card, perlengkapan hidrolik. 

Deskripsi: 

 Kegiatan lomba diikuti oleh tiap regu 

 Perlengkapan hidrolik yang digunakan berbahan dasar stick ice cream 

 Tidak ada batasan dalam hiasan atau tambahan bahan hidrolik 

 Peserta membawa perlengkapan sendiri dari masing-masing pangkalan 

Teknis Kegiatan : 



  

 

 

 Peserta datang 10 menit sebelum perlombaan dimulai. 

 Lomba dimulai jika ada aba-aba dari panitia 

 Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa seizin panitia 

 Pembuatan hidrolik 50% dari pangkalan masing-masing 50% di tempat perlombaan, 

 Peserta wajib membawa alat dan bahan sendiri. 

 Tidak boleh meminjam perlengkapan gugus depan lain 

 Peserta memaparkan secara singkat hidrolik yang sudah dibuat 

 Panitia menyediakan stop kontak terbatas. 

 Peserta membawa foto dan deskripsi cara pembuatan hidrolik sebanyak tiga lembar 

 Peserta mempresentasikan hasil karya dengan durasi 2-3 menit 

 Keputusan dewan juri mutlak. 

Kriteria Penilaian: 

 Nilai guna :40% 

 Keberhasila :30% 

 Inovatif :30% 

11. LOMBA DA’I  
 
Jenis Perlombaan : Indoor 
Peserta   : 1 orang/regu 
Pakaian  : Baju muslim 
Durasi   : 6  menit 
Tempat  : Aula 
Hari   : Kamis 
Tanggal  : 06 September 2018 
Perlengkapan  : ID-Card 
 
Deskripsi: 

 Kegiatan lomba diikuti oleh tiap regu. 
 Materi yang dilombakan bertema Runtuhnya Moral di Kalangan Remaja 

 
Teknis Kegiatan : 
 

 Peserta datang 15 menit sebelum perlombaan. 
 Mengisi daftar hadir yang telah disediakan panitia. 
 Peserta dipanggil sebanyak 3 kali sebelum tampil, apabila dipanggil sebanyak 3 kali 

tidak hadir maka didiskualifikasi.. 
 Perlombaan diawali dengan hitungan mundur (3, 2, 1 mulai)  

 Diakhiri dengan bendera dikibarkan. 
 Apabila melebihi durasi yang telah ditentukan, setiap 15 detik nilai akan dikurangi 2 

poin. 
 Peserta dilarang membawa alat elektronik. 
 Nomor urut diambil saat chek in 
 Peserta dilarang membawa teks dengan bentuk apapun. 



  

 

 

 Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa seizin panitia. 
 Keputusan dewan juri mutlak. 

 
Kritria Penilaian : 

 Penampilan   : 25% 
 Pengucapan    : 20% 
 Kelancaran   : 20% 
 Isi    : 35% 

 

12. LOMBA PENSI  
 

Jenis Perlombaan : Outdoor 
Peserta   : maksimal 12 anggota/ pangkalan 
Crew   : 3 Orang 
Pakaian  : Menyesuaikan 
Durasi   : 10 menit 
Tempat  : Panggung Utama 
Hari   : Rabu s/d Kamis 
Tanggal  : 05 September 2018 

  06 September 2018 
Perlengkapan  : ID-Card, Perlengkapan pensi 
 
Teknis Kegiatan : 
 

 Lomba dimulai jika ada aba-aba dari panitia berupa hitungan 3,2,1 
 Waktu kurang 1 menit ditandai dengan pengangkatan bendera dari panitia. 
 Peserta menampilkan pentas seni sesuai dengan tema yaitu Budaya Tradisional 

Indonesia  
 Waktu diperlihatkan dalam sebuah proyektor 
 Tidak diperbolehkan tampil dibawah panggung 
 Panggung yang digunakan adalah panggung utama. 
 Ukuran panggung 8x6 meter 
 Pensi diadakan selama 2 hari sesuai dengan nomor urut. 
 Pengambilan nomor urut diacak dan setengah bagian dari kloter akan tampil dihari 

pensi pertama. 
 Yel tidak menyinggung pihak lain. 
 Apabila saat penampilan, peserta telah dipanggil tiga kali tidak hadir maka dianggap 

tidak menampilkan. 
 Peserta wajib mematuhi peraturan. 

 
Kriteria Penilaian: 

 Penampilan   :40% 

 Kesesuaian tema  :30% 

 Kreatifitas   :30% 

 



  

 

 

 

 

JADWAL KEGIATAN 

GELORA PENGGALANG KE V 

(Gelar Lomba Pramuka Penggalang ke V) 

Hari/tanggal Waktu Kegiatan P.Jawab Tempat 

Rabu 06.00-08.00 Check In Sie Sekretariatan Gerbang  

05 September 08.00-08.15 Persiapan Sie Giat BUPER 

2018  Pertenndaan   

  08.15 - 10.15 Pendirian Tenda Sie Giat BUPER 

  10.15 -10.30 Persiapan Giat 1 Sie Giat, Korlap Lap. Utama  

  10.30 - 13.30 Giat 1     

     Phionering (3)  Sie Lomba Lap. Utama  

    CC (1)  Sie Lomba Aula 

    Selatan 

    PPGD (3)  Sie Lomba Aula  

    Utara 

  Scout Chef (2)  Parkir 

  13.30 - 14.00 ISHOMA All Crew BUPER  

  14.00-14.15  Persiapan  Sie Giat, Korlap Lap. Utama 

  Upacara   

  14.15 - 16.15 Upacara SieGiat, Korlap  Lap. Utama 

 16.15 - 16.45 Welcome Party SieGiat, Korlap Lap. Utama 

 16.45 - 18.30 ISHOMA All Crew BUPER 

 18.30 - 22.00 Pensi I SieGiat, Korlap Panggung 

  22.00-04.00 Sleeping  All Crew  BUPER 

Kamis,  04.00-05.00 Sholat Subuh  Sie Giat, Korlap  Musolla 

06 September  05.00-06.00 Bugar Pagi dan  Sie Giat, Korlap  Lap.Utama 



  

 

 

2018   Apel   

  06.00-06.45 Giat Pribadi  All Crew  BUPER 

  06.45-07.00 Persiapan Giat 2 Sie Giat, Korlap   

  07.00-11.00 Giat 2     

    Yel and Dance (7) Sie Lomba  Lap.Utama 

  Drees Code (3)   

  11.00-12.30 ISHOMA All Crew  BUPER 

  12.30-13.00 Persiapan Giat 3 Sie Giat, Korlap   

  13.00-16.30 Giat 3     

    Dance Semaphore Sie Lomba Alam  

    Hidrolik Toys (2) Sie Lomba Aula Sel 

  Da’i (1) Sie Lomba Aula Utara 

  16.30-19.00 ISHOM A All Crew BUPER  

  19.00-19.15 Persiapan Api  Sie Giat, Korlap  Lap. Utama 

    Unggun      

  19.15-20.15 Api Unggun Sie Giat, Korlap  Lap. Utama 

       

  20.15-22.00 Pensi II Sie Giat, Korlap Lap. Utama 

  22.00-04.00 Sleeping All Crew  BUPER 

Jum’at,   04.00-05.00 Sholat Subuh Sie Giat, Korlap  Musolla 

07 September  05.00-06.00 Bugar Pagi Sie Giat, Korlap Lap. Utama 

2018  06.00-07.30 
Persiapan 
Upacara  Sie Git, Korlap Lap. Utama 

 05.00-07.30 Photograph (2) Sie Lomba Kandung 

  07.30-10.00 Upacara dan  Sie Giat, Korlap Lap. Utama 

    
Pengumuman 
hasil juara     

  10.00-selesai Sayonara  All Crew  Lap. Utama 

 


