PETUNJUK TEKNIS
KEGIATAN PANCALAGA GEBYAR MILAD KAIFA
TAHUN 2018
I.

Lomba Wide Games
A. Ketentuan Lomba
1. Setiap kontingen terdiri dari 6 orang peserta putra/putri (satuan terpisah)
2. Peserta menggunakan seragam PDL atau baju olah raga masing-masing
sekolah dengan bawahan pramuka pada saat melakukan perjalanan
3. Peserta akan melawati sejumlah pos yang ditentukan panitia
4. Peserta dilarang didampingi pembina atau pelatihnya. Jika dilanggar akan
mendapat pengurangan sebanyak -50 point
5. Peserta tidak boleh membawa alat komunikasi apapun pada saat melakukan
perjalanan
6. Peserta hanya membawa peralatan yang dianjurkan panitia tidak boleh
membawa buku panduan apapun jika dilanggar akan mendapatkan
pengurangan sebanyak -10 point
7. Rute perjalanan akan diberikan pada saat pemberangkatan
8. Petunjuk arah menggunakan pita : warna merah menandakan tanda X, warna
kuning menunjukan tanda jalan.
9. Piala yang diperebutkan : Juara 1, 2, dan 3 Putra dan Juara 1, 2 dan 3 Putri
10. Biaya pendaftaran sebesar Rp 60.000,-/regu
B. Teknis Pelaksanaan
1. POS Pengetahuan Umum (PU) dan Pengetahuan Pramuka (PK)
a. Peserta diberikan waktu 7 menit untuk mengerjakan 10 soal PU & PK
b. Soal PU diambil dari Pelajaran IPA, IPS & PAI Kelas 4 dan 5 SD
c. Sola PK diambil dari Buku Boymant dan Pramuka.org
d. Komposisi Soal ada 50% PK dan 50% PU
e. Peserta tidak diperkenankan membuka buku atau membawa kertas HVS.
f. Lembar Jawaban disediakan oleh panitia.
g. Kriteria penilaian :
Setiap 1 soal yang benar diberikan nilai 3
Jumlah nilai benar akan dikali 10
2. POS Aneka Sandi
a. Peserta diberikan waktu 10 menit.
b. Peserta mengerjakan sandi dengan sistem estapet 2 : 2 : 2
c. Kelompok pertama mengerjakan sandi (Kotak II atau Angka), lalu dikirim
kepada kelompok kedua dengan menggunakan Sandi Semaphore, setelah
diterjemahkan kemudian dikirim kembali kepada kelompok ketiga
dengan menggunakan morse peluit.

d. Setiap 1 soal pernyataan berjumlah 3 kata.
e. Sandi yang akan digunakan, Sandi Kotak 2, Sandi Angka, Sandi
Semaphore dan Sandi Morse
f. Soal berbentuk pernyataan (bukan pertanyaan)
g. Lembar Jawaban disediakan oleh panitia.
h. Lembar Jawaban dikumpulkan dalam hitungan 10 ketika waktu sudah
habis. Jika telat akan dikurangi -20 point.
i. Kriteria penilaian :
Setiap 1 Kata benar akan diberikan diberikan nilai 5
Jumlah nilai benar akan dikalikan 10
3. POS KIM (Kemampuan Indra Manusia)
a. Setiap regu akan dibagi menjadi 2 kelompok
b. Kelompok 1 (indra penglihatan)
b.1. Terdiri dari 50 gambar yang akan diperlihatkan
b.2. Waktu yg diberikan untuk melihat selama 30 detik
b.3. Setelah waktu habis peserta diperkenankan untuk mencatat gambar
apa saja yg diingat dalam waktu 3 menit
b.4. Setiap 1 gambar benar bernilai 2 point
c. Kelompok 2 (Indra Penciuman dan Peraba)
c.1. Peserta akan ditutup matanya
c.2. Peserta akan diberi kesempatan untuk mecium bau dan meraba
benda yang ada didalam tempat atau toples.
c.3. Peserta diberi waktu selama 3 menit untuk mengetahuinya.
c.4. Jika peserta sudah tau maka peserta langsung menyebutkan nama
benda tersebut kepada panitia yang diberitugas untuk mengceklis.
4. POS Halang Rintang
a. Peserta akan melakukan halang rintang yang sudah disediakan oleh
panitia
b. Halang rintang bejumlah 3 macam jenis halang rintang
c. Jika Peserta menyentuh garis pembatas pada saat halang rintang maka
akan dikurangi -5 point /orng
d. Kriteria Penilaian :
No
1
2

Kriteria
Kekompakan
Kerapihan
Total Nilai

Poin
200
100
300

II.

Lomba Parade Semaphore
A. Ketentuan Lomba
1. Setiap kontingen terdiri dari 10 orang peserta putra/putri (satuan terpisah)
2. Peserta menggunakan seragam PDL atau seragam olahraga sesuai sekolah
masing-masing
3. Peserta boleh menggunakan aksesoris apapun.
4. Jika atribut jatuh maka akan dikurangi 1 atribut -5 point
5. Jika peserta yang dipanggil dalam 3 kali panggilan tidak hadir maka peserta
tersebut akan dipindahkan ke posisi terakhir, dan jika dipanggil kembali
tidak datang juga maka peserta akan didiskualifikasi.
6. Melewati Garis pengurangan -5 piont
7. Bila melewati waktu yang ditentukan akan dikurangi nilai sebanyak -5
poin/30detik
8. Luas Lapangan 6 m x 12 m
9. Piala yang diperebutkan : Juara 1, 2, dan 3 Putra dan Juara 1,2 dan 3 Putri
10. Biaya Pendaftaran Rp. 60.000,-/regu
B. Teknis Lomba
1. Peserta memasuki lapangan dan laporan kepada dewan juri.
2. Waktu Pelaksanaan 7 menit
3. Peserta memilih salah satu Tema/Pesan yang ditentukan panitia
a. Aku adalah seorang pramuka sejati
b. Pancalaga Gebyar Milad Kaifa
c. Bangganya aku menjadi seorang pramuka
4. Iringan lagu dimasukan ke dalam Flashdisk dan dikumpulkan pada saat
Technical Meeting
5. Penilaian dimulai saat musik dimulai.
6. Musik yang diwajibkan adalah :
a. Shotul Harokah – Bingkai Kehidupan
b. Shotul Harokah – Ini Langkahku
c. Shotul Harokah - Hadapilah
7. Musik boleh dipotong dan ditambahkan lagu islami yang lainnya, tidak
diperkenankan menambahkan lagu selain lagu islami.
8. Selama perlombaan tidak diperkenankan untuk melakukan pergantian
anggota, sesuai dengan nama formulir pendaftaran diserahkan pada saat
technical meeting
9. Peserta harus hadir 2 menit sebelum perlombaan dimulai.
10. Peserta mengirim pesan sesuai tema yang ditentukan
11. Perlengkapan lomba disiapkan dan dibawa oleh masing peserta
12. Panitia hanya menyediakan sound system.

C. Kriteria Penilaian
No
1
2
3
4
5

Kriteria
Keserasian Gerakan
Kekompakan
Kerapiahan
Ketepatan Pesan
Vormasi & Variasi
Total Nilai

Poin
100
75
50
150
75
450

D. Denah Lapangan

III.

Lomba Pionering (Menara Pandang)
A. Ketentuan Lomba
1. Setiap kontingen terdiri dari 5 orang peserta putra/ putri (satuan terpadu)
2. Peserta menggunakan seragam pramuka lengkap sesuai ketentuan yang
berlaku.
3. Perbandingan peserta adalah 3 : 2 atau 2 : 3
4. Peserta diberikan waktu selama 35 menit.
5. Piala yang diperebutkan : Juara 1, 2, dan 3 .
6. Biaya Pendaftaran Rp. 50.000,-/regu
B.

Teknis Lomba
1. Peserta berada di tempat perlombaan 5 menit sebelum acara dimulai.
2. Peserta akan dipanggil sesuai nomor peserta untuk menempati wilayah
perlombaan dengan ukuran 2 x 2 meter.
3. Peserta harus membuat Pionering berbentuk menara pandang kaki tiga.
4. Tongkat yang digunakan adalah ukuran tongkat toya atau tongkat bambu
yang berdiameter sama dengan tongkat toya.
5. Untuk pembuatan alas dan tangga diserahkan kepada masing-masing
pangkalan.
6. Peserta diperbolehkan hanya menambahkan aksesoris bendera atau pun
banner. Selain itu akan ada pengurangan -5 point/aksesoris

7. Peserta dilarang mengambil atau mengganggu peserta lain yang berada
8. Setiap peserta harus membawa peralatan yang sudah siap pakai hanya
tinggal dirakit saja menggunakan tambang.
C.

Kriteria Penilaian
No
1
2
3
4

IV.

Kriteria
Ketepatan Simpul
Kekuatan
Kekompakan
Ketepatan waktu
Total Nilai

Poin
200
150
100
50
500

Lomba Mini Maket Perkemahan
A. Ketentuan Lomba
1. Setiap kontingen terdiri dari 3 orang peserta putra/ putri (satuan terpisah)
2. Peserta menggunakan seragam pramuka lengkap sesuai ketentuan yang
berlaku.
3. Peserta diberikan waktu selama 50 menit.
4. Peserta hanya diperbolehkan membawa barang-barang yang diperlukan.
5. Peserta tidak boleh membawa barang yang sudah setengah jadi.
6. Panitia Akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ketika peserta
dipanggil untuk menempati tempat perlombaan.
7. Piala yang diperebutkan : Juara 1, 2, dan 3 Putra dan Juara 1, 2 dan 3 Putri
8. Biaya Pendaftaran Rp. 40.000,-/regu
C.

Teknis Lomba
1. Peserta berada di tempat perlombaan 5 menit sebelum acara dimulai.
2. Peserta akan dipanggil sesuai nomor peserta untuk menempati wilayah
perlombaan
3. Peserta harus membuat mini maket perkemahan dimalam hari diatas
Styrofoam/gabus.
4. Peserta membawa peralatannya masing-masing,
5. Peserta dilarang mengambil atau mengganggu peserta lain yang berada
didekatnya

D.

Kriteria Penilaian
No
1
2
3
4

V.

Kriteria
Kerapihan & Keindahan
Kreatifitas
Kekompakan
Ketepatan waktu
Total Nilai

Poin
150
200
100
50
500

Lomba Tahfidz Tingkat SDIT Kelas 4,5 dan 6
A. Ketentuan Lomba
1. Setiap Kontingen Terdiri dari 1 orang per regu putra/putri (Satuan Terpisah)
2. Setiap kontingen maksimal mengirimkan 2 orang peserta putra/ putri
3. Peserta menggunakan baju muslim/ muslimah
4. Tahfidz yang digunakan murrotal
5. Jika peserta yang dipanggil dalam 3 kali panggilan tidak hadir maka peserta
tersebut akan dipindahkan ke posisi terakhir, dan jika dipanggil kembali
tidak datang juga maka peserta akan didiskualifikasi.
6. Bagi peserta lomba untuk memperhatikan adab dalam lomba tahfidz yakni
tidak perlu mengucapkan salam pembuka dan salam penutup. Tetapi
diawali dengan ta’awudz dan tashdiq.
7. Maksimal waktu tampilan adalah 7 menit.
8. Piala yang diperebutkan : Juara 1, 2, dan 3 Putra/putri
9. Biaya Pendaftaran Rp. 35.000,-/regu
B.

Teknis Lomba
A. Peserta berada di tempat perlombaan 10 menit sebelum acara dimulai.
B. Peserta akan dipanggil sesuai nomor urut peserta.
C. Surat yang dibaca dimulai dari Surat Annaba s/d. Annas
D. Setiap peserta akan mendapatkan soal wajib dari dewan juri dan soal dalam
amplop yang telah disediakan panitia
E. Soal wajib adalah satu surat Al A’laa yang harus dibaca setiap peserta
diawal lomba secara penuh
F. Soal dalam amplop adalah soal yang dipilih oleh peserta berdasarkan nomor
amplop yang tersedia , berisi 10 soal. Diantaranya adalah melanjutkan ayat,
menebak nama surat, membacakan beberapa ayat pada surat tertentu
G. Jika peserta tidak bisa menjawab maka soal akan hangus dan dilanjutkan
kepada soal berikutnya.
H. Peserta tidak diperkenankan mengganggu peserta lain saat lomba dimulai

C. Kriteria Penilaian
No
Kriteria Penilaian
1. Makhraj dan Tajwid
2. Irama dan Suara
Total Nilai
VI.

Nilai
200
100
300

Lomba Tahfidz Tingkat SD/MI Kelas 4,5 dan 6
A. Ketentuan Lomba
1. Setiap Kontingen Terdiri dari 1 orang per regu putra/putri (Satuan Terpisah)
2. Setiap kontingen maksimal mengirimkan 2 orang peserta putra/ putri
3. Peserta menggunakan baju muslim/ muslimah
4. Tahfidz yang digunakan murrotal
5. Jika peserta yang dipanggil dalam 3 kali panggilan tidak hadir maka peserta
tersebut akan dipindahkan ke posisi terakhir, dan jika dipanggil kembali
tidak datang juga maka peserta akan didiskualifikasi.
6. Bagi peserta lomba untuk memperhatikan adab dalam lomba tahfidz yakni
tidak perlu mengucapkan salam pembuka dan salam penutup. Tetapi
diawali dengan ta’awudz dan tashdiq.
7. Maksimal waktu tampilan adalah 7 menit.
8. Piala yang diperebutkan : Juara 1, 2, dan 3 Putra/putri
9. Biaya Pendaftaran Rp. 35.000,-/regu
B.

Teknis Lomba
1. Peserta berada di tempat perlombaan 10 menit sebelum acara dimulai.
2. Peserta akan dipanggil sesuai nomor urut peserta.
3. Surat yang dibaca dimulai dari Surat Al- Al’ala s/d. Annas
4. Setiap peserta akan mendapatkan soal wajib dari dewan juri dan soal dalam
amplop yang telah disediakan panitia
5. Soal wajib adalah satu surat Adh Dhuha yang harus dibaca setiap peserta
diawal lomba secara penuh
6. Soal dalam amplop adalah soal yang dipilih oleh peserta berdasarkan nomor
amplop yang tersedia , berisi 10 soal. Diantaranya adalah melanjutkan ayat,
menebak nama surat, membacakan beberapa ayat pada surat tertentu
7. Jika peserta tidak bisa menjawab maka soal akan hangus dan dilanjutkan
kepada soal berikutnya.
8. Peserta tidak diperkenankan mengganggu peserta lain saat lomba dimulai

C. Kriteria Penilaian
No
Kriteria Penilaian
1. Makhraj dan Tajwid
2. Irama dan Suara
Total Nilai

Nilai
200
100
300

VII. Lomba Adzan
A. Ketentuan Lomba
1. Setiap kontingen terdiri dari 1 orang peserta putra
2. Setiap kontingen hanya diperbolehkan mengirim maximal 2 regu
2. Peserta menggunakan pakaian muslim
3. Maksimal waktu tampil adalah 7 menit
4. Piala yang diperebutkan : Juara 1, 2, dan 3
B. Teknis Lomba
1. Peserta berada di tempat perlombaan 10 menit sebelum acara dimulai
2. Peserta akan dipanggil sesuai nomor peserta.
3. Jika peserta yang dipanggil dalam 3 kali panggilan tidak hadir maka peserta
tersebut akan dipindahkan ke posisi terakhir, dan jika dipanggil kembali
tidak datang juga maka peserta akan didiskualifikasi.
4. Azan yang dibawakan adalah azan subuh
5. Nada lagu yang digunakan bebas sesuai dengan keinginan peserta lomba
6. Peserta tidak diperkenankan mengganggu peserta lainnya pada saat
perlombaan berlangsung
C. Kriteria Penilaian
No
Kriteria Penilaian
1. Makhraj dan Tajwid
2. Irama dan Suara
3. Penjiwaan dan Penghayatan
Total Nilai

Nilai
150
75
75
300

VIII. Lomba Poster Jumbo
A. Ketentuan Lomba
1. Setiap kontingen terdiri dari 3 orang peserta putra/ putri (satuan terpisah)
2. Peserta menggunakan seragam pramuka lengkap sesuai ketentuan yang
berlaku.
3. Peserta diberikan waktu selama 120 menit.

4. Peserta hanya diperbolehkan membawa Alat-alat menggambar seperti
pensil, penggaris dan alat mewarnai.
5. Alat untuk mewarnai hanya diperbolehkan yaitu : Spidol warna, crayon,
Pensil Warna.
6. Peserta tidak boleh menggunakan cat air.
7. Panitia hanya menyedia Karton Manila berwarna dasar putih.
8. Peserta tidak boleh membawa barang yang sudah setengah jadi.
9. Panitia Akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ketika peserta
dipanggil untuk menempati tempat perlombaan.
10. Kompetisi ini tidak berlaku untuk panitia penyelenggara Lomba Poster
Jumbo “Gebyar Milad SIT KAIFA Ke-15”..
11. Poster yang diikutsertakan harus orisinil, tidak dibuat dirumah dan harus
dikerjakan ketika mengikuti lomba di lokasi.
12. Piala yang diperebutkan : Juara 1, 2, dan 3 Putra dan Juara 1,2 dan 3 Putri
13. Biaya Pendaftaran Rp. 40.000,-/regu
D. Teknis Lomba
6. Peserta berada di tempat perlombaan 5 menit sebelum acara dimulai.
7. Peserta akan dipanggil sesuai nomor peserta untuk menempati wilayah
perlombaan
8. Tema pada lomba Poster Jumbo yaitu, “Anak Muslim Cinta Negeri”.
9. Poster yang dibuat tidak mengandung unsur SARA, pornografi, serta tidak
menyinggung pihak manapun.
10. Poster yang dibuat tidak boleh melanggar hukum yang berlaku di Republik
Indonesia dan tidak boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak
manapun.
11. Setiap karya poster yang dibuat menjadi hak panitia (diarsipkan) yang dapat
digunakan untuk keperluan panitia, namun tetap dengan persetujuan
peserta dan hak cipta tetap milik peserta.
12. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta sebelum, selama maupun sesudah
penjurian apabila peserta terbukti melakukan kecurangan.
E.

Kriteria Penilaian
No
1
2
3
4

Kriteria
Kreatifitas Poster
Kesesuai gambar dengan tema
Kerapihan dan Keindahan
Ketepatan waktu
Total Nilai

Poin
150
200
100
50
500

