PETUNJUK PELAKSANAAN

GITA GALANG IV
GIAT PRESTASI PRAMUKA PENGGALANG se-MALANG RAYA

A. LATAR BELAKANG
Gerakan Pramuka adalah gerakan kepanduan nasional yang bertujuan
mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan berbagai kegiatan yang
menarik dan mengandung unsur pendidikan dengan menggunakan prinsip dasar
dan metode kepramukaan.
Diakui ataupun tidak bahwa prinsip dasar kepramukaan dan metode
kepramukaan mempuyai andil besar dalam penjabaran lebih lanjut Garis-garis
Besar Haluan Negara (GBHN) yang mensyaratkan bahwa pendidikan luar
sekolah harus bersifat kemasyarakatan.
Gerakan Pramuka bertujuan membentuk manusia yang berkepribadian dan
berwatak luhur, sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjadi warga negara
Indonesia yang berjiwa pancasila, setia, dan patuh kepada negara serta agama,
dan mampu membawa dirinya sendiri, masyarakat, serta agamanya.
Sebagai Organisasi non formal yang selalu di tuntut untuk tumbuh dan
berkembang sesuai dengan pembangunan zaman maka perlu adanya kegiatankegiatan yang mengacu pada tujuan tersebut. Salah satunya adalah mengadakan
kegiatan yang bersifat perlombaan dan persahabatan dalam Giat Prestasi
Pramuka Penggalang (GITA GALANG) yang diharapkan dari hasil ini akan
dapat meningkatkan kreativitas dan semangat ingsan pramuka berkualitas menuju
prestasi, yang pada akhirnya akan mencapai tujuan Gerakan Pramuka yang suci
dan mulia.
B. DASAR PELAKSANAAN
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Presiden RI No. 88 tahun 1999 tentang Anggaran Dasar Gerakan
Pramuka.
3. Surat keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 27 tahun 1999
tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
4. Keputusan bersama Menteri Agama dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
No. 04 tahun 1999 tentang kerja sama Departemen Agama dan Kwartir
Nasional Gerakan Pramuka.
5. Keputusan rapat kerja Dewan Ambalan Gugus Depan.
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6. Program kerja pengurus Dewan Ambalan Gugus Depan 04381-04382
pangkalan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Malang periode 2016-2017.
C. TUJUAN
Tujuan diselenggarakannya rangkaian kegiatan ini adalah:
1. Sebagai sarana pengembangan minat dan bakat anggota pramuka.
2. Sebagai sarana penambahan pegalaman, pengetahuan, ketrampilan, serta
peningkatan persahabatan dan persaudaraan.
3. Sebagai upaya pengembangan dan peningkatan kegiatan kepramukaan
khususnya ditingkat penggalang SMP/MTs.
4. Sebagai sarana perkembangan keberadaan kepramukaan di MAN 1 Malang
pada khususnya dan keberhasilan pendidikan di MAN 1 Malang pada
umumnya.
D. NAMA KEGIATAN
Kegiatan ini bernama “GIAT PRESTASI PRAMUKA PENGGALANG
(GITA GALANG) IV se-Malang Raya”.
E. WAKTU DAN TEMPAT
1. Waktu
Hari, tanggal :Minggu, 26 Februari 2017
Jam
: 06.00 WIB - Selesai
2. Tempat
: Kampus MAN 1 Malang Jalan Baiduri Bulan No 40 Malang
F. TEMA KEGIATAN
“Generasi Pramuka Yang Bersinergi Dalam Teknologi dan Budaya”.
G. FASILITAS
1. Regu
 Tropy juara 1, 2, dan 3 untuk masing-masing lomba
 Tropy Juara Umum
 Trophy juara regu tergiat Putra dan Putri
 Trophy juara favorit
 Piagam penghargaan
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2. Peserta
 Gelang peserta
 ID card
 Piagam penghargaan
 Tiska
3. Pangkalan
 Vandel
H. PESERTA
Peserta kegiatan ini adalah Pramuka Penggalang SMP/MTs se-Malang Raya.
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti kegiatan ini adalah:
a. Setiap pangkalan mendelegasikan maksimal 2 regu, 1 regu putra dan 1
regu putri/2 regu putra/2 regu putri.
b. Jumlah anggota regu 8 personil termasuk pinru dan wapinru.
c. Setiap regu didampingi 1 orang pembina/pendamping.
d. Persyaratan peserta lomba :
1) Usia peserta belum mencapai 16 tahun pada tanggal
26 Februari 2017 dibuktikan dengan fotocopy kartu pelajar.
2) Masih berstatus Pramuka Penggalang SMP/MTS sederajat
dengan menyerahkan fotocopy KTA atau Kartu Pelajar.
3) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan
sehat.
4) Menyerahkan berkas-berkas pendaftaran sebagai berikut :
 Fotocopy KTA/ Kartu Pelajar
 Surat tugas peserta dan pembina/pendamping dari
Gugus Depan.
 Foto regu bersama pendamping/pembina
 Pas foto berwarna ukuran 3x4 masing-masing
sebanyak 4(empat) lembar memakai seragam pramuka
lengkap, berlaku untuk peserta dan pembina.
 Surat keterangan sehat.
 Formulir pendaftaran yang telah diisi.
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5)
6)
7)
8)

Biodata peserta dan pembina/pendamping yang sudah
diisi.
Berkas pendaftaran dimasukkan dalam stopmap biru untuk
regu putra dan merah untuk regu putri.
Berkas pendaftaran diserahkan pada saat pendaftaran.
Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.150.000/ regu
Sanggup menaati tata tertib yang telah ditentukan.

I. BENTUK KEGIATAN
 Kegiatan Umum
 Upacara Pembukaan
 Upacara Penutupan
 Open House MAN 1 Malang
 Kegiatan Inti
1. Formasi Baris Berbaris (FBB)
 Peserta
: 1 regu (8 orang )
 Durasi
: 5 menit
 Kriteria Penilaian
: kekompakan, ketepatan formasi, alih
formasi, ketepatan waktu
 Formasi barisan meliputi :
Berderet, Angkare, Lingkaran besar, Lingkaran kecil,
Setengah lingkaran, Anak panah, Bentuk selat, Selat balik,
Bentuk roda, Berbanjar
 Ketentuan :
 Ukuran lapangan 6 x 6 meter
 Setiap regu melakukan 5 formasi berdasarkan undian
 Peserta diberi waktu sendiri untuk menghafal soal
 Menggunakan seragam pramuka lengkap
 Peserta diwajibkan menggunakan tongkat.
2. YEL-YEL
 Peserta
 Durasi

: 1 regu (8 orang )
: 5 menit
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Kriteria Penilaian
ketepatan waktu
Ketentuan




: Kreatifitas, kekompakan, kerapian,
:

Ukuran lapangan 6 x 6 meter
Memakai seragam pramuka
Yel-yel tidak mengandung unsur SARA

3. Pionering
 Peserta
: 4 orang/regu
 Durasi
: 90 menit
 Tema
: Menara (Regu Putra) , Jembatan (Regu Putri )
 Kriteria Penilaian : Kreatifitas, ketepatan simpul dan ikatan,
kekuatan, kerapian
 Ketentuan
:
 Jumlah tongkat minimal 35 tongkat (tidak termasuk
tongkat pendek).
 Tongkat panjang berukuran maksimal 160 cm (ukuran
standart tongkat)
 Ukuran kavling 4x4 meter
 Tidak diperbolehkan menggunakan aksesoris tambahan
 Dilarang membawa alat yang bisa di gunakan untuk
memotong tali seperti gunting,korek, atau semacamnya
4. Scout Smart Competition (SSC)
 Peserta
: 1 orang/regu
 Durasi
: 90 menit
 Materi
: Pengetahuan kepramukaan , materi
Sandi Morse Semaphore (SMS), Pengetahuan umum.
 Ketentuan
:
 Peserta membawa perlengkapan sendiri, yaitu kertas
HVS A4 yang sudah dilaminating, spidol hitam dan
penghapus.
 Waktu menjawab soal adalah 10detik /soal
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Apabila ketahuan mencontek, membawa alat
komunikasi
atau catatan apapun akan didiskualifikasi

5. Handy Craft
 Peserta
: 2 orang/regu
 Kriteria Penilaian
: Nilai guna, nilai ekonomis, kreatifitas
 Ketentuan
:
 Ukuran kafling 1x1 m
 Peserta membuat handy craft dari barang bekas
kemasan plastik
 Peserta membuat produk di tempat perlombaan mulai
dari 0
 Bahan/perlengkapan disediakan oleh peserta
 Panitia hanya menyediakan listrik
6. Lomba Legenda Van Java
 Peserta
: 1 orang/regu
 Durasi
: 7 menit
 Tema
: Legenda Jawa
 Metode
: Telling story
 Kriteria penilaian
: kreatifitas, tata Bahasa, penguasaan
panggung dan pembawaan cerita
 Ketentuan
:
 Peserta wajib mengumpulkan teks cerita pada saat
daftar ulang
 Teks diketik (font Times New Roman ukuran Font 12)
 Bahasa yang digunakan adalah bahasa jawa krama
( krama bebas ; krama madya/ krama inggil )
 Peserta memakai seragam pramuka
 peserta diperbolehkan memakai aksesoris/properti
tambahan tanpa mengganti seragam pramuka
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7. “Scout On Instagram”
 Peserta
: 1 regu (8 Orang)
 Tema
: “Pramuka Peduli” atau “Pramuka
Ceria”
 Kriteria Penilaian : Kesesuaian dengan tema, keselarasan
caption

 Ketentuan

:
Foto yang diunggah harus disertai caption yang
menarik dan penjabaran 5W+1H (what, where, who,
why, when, + how) dalam Bahasa Indonesia
 Dalam fotonya menunjukkan identitas regu dan
pangkalannya
 Objek dalam foto harus mengenakan seragam pramuka
atau atribut kepramukaan
 Peserta memosting 1 buah foto di Instagram dengan
menandai foto ke akun @ magesa.scout dan tagar
#GitaGalang4 #Magesa
#SOI_1 (untuk regu putra) dan #SOI_2 (untuk regu
putri)
 Masa unggah foto yang dilombakan 11 - 20 Februari
2017
 Foto yang dinilai adalah foto yang telah di repost oleh
akun instagram magesa.scout


J. KEJUARAAN

Ketentuan Pemenang Lomba :
1. Juara Umum Bergilir
 Pangkalan/Sekolah yang mempunyai jumlahemas (peringkat 1) terbanyak
dari total keseluruhan mata lomba (gabungan dari regu Putra dan regu
putri)
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 Apabila terdapat pangkalan/sekolah yang mempunyai jumlah emas sama,
maka dilihat dari jumlah perak (peringkat 2) terbanyak
 Apabila terdapat pangkalan/sekolah yang mempunyai jumlah emas dan
perak sama, maka dilihat dari jumlah perunggu(peringkat 3) terbanyak
 Apabila terdapat pangkalan/sekolah yang mempunyaijumlah emas, perak
dan perunggu sama, maka dilihatdarinilai tertinggi pada mata lomba Yelyel dan FBB bertongkat
2. Juara Regu Tergiat

 Regu yang mempunyai jumlah emas terbanyak dari total keseluruhan
mata lomba.
 Apabila terdapat regu yang mempunyai jumlah emas sama, maka dilihat
dari jumlah perak terbanyak
 Apabila terdapat regu yang mempunyai jumlah emas dan perak sama,
maka dilihat dari jumlah perunggu terbanyak
 Apabila terdapat regu yang mempunyai jumlah emas, perak dan perunggu
sama, maka dilihat dari mata lomba Pionering
3. Juara Favorit
 Pangkalan/sekolah yang mempunyai trophy terbanyak (peringkat 1, 2 dan
3) dari mata lomba yang merupakan gabungan antara regu putra dan putri.
 Apabila terdapat pangkalan/sekolah yang mempunyai trophy terbanyak
(peringkat 1, 2 dan 3) sama maka penentuan juara favorit dilihat dari
gabungan nilai tertinggi dari lomba Legenda Van Java

Jenis Lomba

Trophy
Juara I
Juara II
Juara III
Juara I
Juara II
Juara III
Juara I
Juara II
Juara III

Kreasi Yel-Yel
Formasi Baris Berbaris
(FBB)
Teknologi Tepat Guna
(TTG)
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Kriteria
Pa dan Pi
Pa dan Pi
Pa dan Pi
Pa dan Pi
Pa dan Pi
Pa dan Pi
Pa dan Pi
Pa dan Pi
Pa dan Pi

Juara I
Juara II
Juara III
Juara I
Juara II
Juara III
Juara I
Juara II
Juara III
Juara I
Juara II
Juara III

Scout Smart Competition
(SSC)
Legenda Van Java (LVJ)

Pionering

Scout on Instagram

Pa atau Pi
Pa atau Pi
Pa atau Pi
Pa dan Pi
Pa dan Pi
Pa dan Pi
Pa dan Pi
Pa dan Pi
Pa dan Pi
Pa dan Pi
Pa dan Pi
Pa dan Pi

K. SISTEM PENDAFTARAN
1. Pendaftaran peserta lomba GITA GALANG IV :
 Tanggal : 25 Januari – 18 Februari 2017
 Waktu
: Pukul 09.00 – 14.00 WIB
 Tempat : Sanggar pramuka MAN 1 Malang
2. Pendaftar setelah tanggal 18 Februari tidak dilayani dan apabila
peserta telah melampaui batas.
3. Peserta yang sudah mendaftar dan membatalkan pendaftaran, maka
biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan.
4. Persyaratan :
 Peserta mengumpulkan berkas persyaratan peserta yang sudah
ditentukan (di halaman depan )

5. Technical Meeting (TM)
Technical meeting kegiatan GITA GALANG IV dilaksanakan pada :
Hari
: Sabtu
Tanggal
: 18 Februari 2017
Tempat
: Aula MAN 1 Malang.
Pukul
: 09.00 WIB.
Technical meeting dihadiri oleh perwakilan peserta dari masingmasing regu beserta pembina.
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6. Pelaksanaan Lomba
Kegiatan GITA GALANG IV dilaksanakan pada :
Hari
: Minggu
Tanggal
: 26 Februari 2017
Waktu
: 07.00 WIB – selesai.
Tempat
: MAN 1 Malang.
L. TATA TERTIB LOMBA
1. Peserta lomba harus mempersiapkan diri sebelum perlombaan dimulai dan
tiba 10 menit sebelum perlombaan dilaksanakan.
2. Sebelum lomba masing-masing Regu harus mendaftarkan diri kepada panitia
dan mengambil nomor undian.
3. Jika dalam waktu 5 menit peserta belum hadir maka akan dipanggil sebanyak
tiga kali dan jika setelah dipangil tiga kali belum juga hadir, maka akan
didiskualifikasi.
4. Peserta dan pendamping dilarang meninggalkan lokasi lomba tanpa seizin
panitia.
5. Peserta lomba wajib menggunakan seragam pramuka lengkap.
6. Peserta dan Pembina wajib menggunakan tanda peserta dan pendamping
selama kegiatan berlangsung.
7. Masing-masing regu wajib menjaga keamanan,kebersihandan ketertiban
tempat lomba.
8. Peserta wajib mengikuti upacara pembukaan dan penutupan lomba.
9. Pembina diperblehkan mengikuti regu yang berlomba dengan ketentuan:
a) Jarak pandang untuk Pembina minimal 7 meter.
b) Tidak diperbolehkan memberi masukan / kerjasama kepada peserta yang
sedang mengikuti lomba
c) Pengambilan dokumentasi harus seizin panitia
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10. Tamu harus meminta izin dulu kepada panitia
M. DISKUALIFIKASI
Ketentuan diskualifikasi:
1. Peserta atau Pembina tidak menaati peraturan yang telah ditentukan
2. Peserta atau Pembina melakukan kecurangan
3. Peserta atau Pembina menggangu kelancaran jalannya kegiatan
4. Peserta atau Pembina membawa barang berbahaya
N. ATURAN TAMBAHAN
1. Peserta yang tidak mengikuti TM (Technical Meeting), dianggap sudah
mengerti dan menerima kesepakatan dalam TM.
2. Jika dalam pelaksanaan mengalami gangguan, misalnya gangguan
dikarenakan faktor alam, maka kegiatan akan dihentikan sementara waktu
sesuai dengan kebijakan panitia.

O. PENUTUP
Demikian petunjuk pelaksanaan (Juklak) Giat Prestasi Pramuka Penggalang
(GITA GALANG) IV ini dibuat, sedangkan lain-lain yang belum tercantum
pada juklak akan ditetapkan kemudian

INFORMASI PERLOMBAAN :
Web : www.manmalang1.sch.id/
Contact Person :
 Kak Zeina : 082243540367
 Kak Marine : 085851144010
 Kak Risda : 085706236256
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