
 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA 
VIDATRA SCOUT CAMP (VISCAMP) 

 
 

1. Scout Skills Challenges (Kategori Campcraft) 
a. Scout Chef 

1) Peserta : 2 orang per regu 
2) Ketentuan lomba: 

a) Menu sehat sederhana (lauk dan sayur) 
b) Membuat 1 porsi makanan (2 orang) 
c) Alat dan bahan dipersiapkan oleh peserta 

3) Waktu : 120 menit 
4) Aspek penilaian: 

a) Kreatifitas 
b) Cita rasa 
c) Teknik penyajian 
d) Kebersihan 

 
b. Tapak Perkemahan 

1) Peserta: Seluruh regu peserta VISCAMP (Area tenda) 
2) Ketentuan lomba: 

a) Tenda yang digunakan bebas 
b) Untuk gapura, pagar, jemuran bisa disiapkan dari pangkalan masing-masing 

3) Aspek penilaian:  
a) Kebersihan 
b) Kerapian 
c) Kelengkapan tenda 
d) Kreatifitas 

 
c. Be The First To Cure (First Aid) 

1) Peserta : 5 orang per regu. 
2) Ketentuan lomba: 

a) 3 peserta membuat tandu, dan 2 peserta mengerjakan soal First Aid. 
b) Apabila peserta melakukan kecurangan dengan membawa catatan pada saat lomba, 

maka jumlah nilai akan di dikurangi 10 point dari nilai akhir. 
3) Waktu:  

a) Membuat tandu : waktu maksimal 10 menit 
b) Menjawab soal  : 25 menit 

4) Aspek penilaian: 
a) Ketepatan jawaban 
b) Kebenaran simpul dan ikatan tandu 
c) Kekuatan tandu 
d) Kerapian ikatan yang digunakan  
e) Ketepatan waktu. 

 
d. Pionering  

1) Peserta : 5 orang per regu 
2) Ketentuan lomba: 

a) Bentuk Pionering adalah tiang bendera dengan menggunakan 8 buah tongka. 
b) Perlengkapan disediakan peserta 

3) Waktu : 45 Menit 
4) Aspek penilain:  

a) Kebenaran simpul dan ikatan 
b) Kekuatan  
c) Kerapian ikatan yang digunakan  
d) Ketepatan waktu. 

 

 

2. Scout Skills Challenges (Kategori Adventure) 
Lomba dilakukan selama perjalanan melakukan penjelajahan, terdiri dari: 



 

 

a. SMS (Sandi, Morse, dan Semaphore) 
1) SANDI: 

a) Peserta : 2 orang.  
b) Ketentuan lomba: 

(1) Lomba akan dilaksanakan disalah satu pos penjelajahan 
(2) Peserta akan menyelesaikan soal dari sandi 
(3) Peserta membawa alat tulis 
(4) Peserta yang sudah menyelesaikan menjawab soal melaporkan jawaban kepada 

petugas. Petugas di pos akan memberikan penjelasan dan penugasan. 
(5) Setiap kata yang benar mendapat nilai 10. 

c) Waktu: 7 menit dalam memcahkan kode sandi 
d) Aspek Penilaian: Ketepatan jawaban 

 
2) MORSE: 

a) Peserta : 1 orang.  
b) Ketentuan lomba: 

(1) Lomba akan dilaksanakan disalah satu pos penjelajahan 
(2) Peserta melaksanakan perintah dari instuksi morse 
(3) Peserta diperbolehkan membawa alat tulis untuk mencatat 
(4) Peserta yang sudah menyelesaikan menjawab soal melaporkan jawaban kepada 

petugas. Petugas di pos akan memberikan penjelasan dan penugasan. 
(5) Setiap kata yang benar mendapat nilai 10. 

c) Waktu: 10 menit dalam memcahkan kode sandi 
d) Aspek Penilaian: Ketepatan jawaban 

 
3) SEMAPHORE: 

a) Peserta : 1 orang.  
b) Ketentuan lomba: 

(1) Lomba akan dilaksanakan disalah satu pos penjelajahan 
(2) Peserta menyelesaikan soal dari peragaan semaphore 
(3) Peserta diperbolehkan membawa alat tulis untuk mencatat 
(4) Peserta yang sudah menyelesaikan menjawab soal melaporkan jawaban kepada 

petugas. Petugas di pos akan memberikan penjelasan dan penugasan. 
(5) Setiap kata yang benar mendapat nilai 10. 

c) Waktu: 10 menit dalam memcahkan kode sandi 
d) Aspek Penilaian: Ketepatan jawaban 

 
4) KIM 

a) Peserta: 1 orang per regu. 
b) Ketentuan lomba:  

(1) Peserta melihat alat-alat yang telah disediakan oleh panitia selama 30 detik, 
kemudian menulis nama alat-alat tersebut secara urut di lembar jawaban yang 
disediakan panitia.  

(2) Peserta membawa alat tulis 
(3) Setiap penyebutan benda yang benar mendapat nilai 10. 

c) Aspek nilai: Ketepatan jawaban 
 

b.  Penjelajahan 
1) Peserta: 8 orang per regu  
2) Ketentuan lomba:  

a) Peserta menyiapkan kelengkapan dalam melakukan penjelajahan dan akan dinilai 
sebelum keberangkatan. 

b) Peserta membuat Peta Pita selama perjalanan 
c) Peserta lomba menjawab soal atau melaksanakan tugas selama perjalanan dari 

instruksi/soal yang disampaikan melalui pos sandi, morse atau semaphore  
1) Seluruh lembar jawaban SMS dan penugasaan dikumpulkan di pos terakhir. 
3) Aspek Penilaian:  

a) Kelengkapan perjalanan 
b) Hasil Peta Pita 



 

 

c) Kerapian penulisan jawaban soal dari setiap pos  
d) Jawaban tugas dari setiap pos 

 
c. Bivak 

1) Peserta: 1 orang per regu. 
2) Ketentuan lomba: 

a) Setiap peserta mendirikan bivak dengan teknik yang benar, pemilihan tempat yang baik 
dan menguntungkan, seperti terhindar dari hembusan angin, mudah dilihat dari tempat 
yang jauh, dan melihat pada faktor keamanan. 

b) Peralatan bivak disiapkan masing-masing regu. 
c) Rentan nilai teknik mendirikan bivak adalah 20 – 1000 

3) Waktu: 60 menit 
4) Aspek Penilaian:  

a) Kerapian 
b) Ketepatan pemilihan tempat 
c) Kekuatan 

 
d. Scout Talent 

1) Peserta: 5 orang per regu  
2) Ketentuan lomba: 

a) Peserta Scout Talent adalah peserta dalam tim penjelajahan 
b) Peserta akan menjawab soal dengan mekanisme lomba seperti Lomba Rangking 1. 
c) Peserta akan diberikan dua kertas dengan warna yang berbeda 
d) Peserta yang salah menjawab keluar dari barisan peserta  
e) Soal terdiri dari 50% Kepramukaan dan 50% Pengetahuan Umum.  
f) Apabila peserta ketahuan memberi dan atau menerima jawaban, maka akan di 

diskualifikasi dari barisan peserta lomba atau dianggap menjawab salah. 
g) Peserta yang sudah mengangkat jawaban tidak boleh mengganti jawabannya 
h) Pemenang yang akan diambil adalah 3 orang peserta terakhir 

 

  



 

 

3. Scout Skills Challenges (Kategori Art) 
a. Pentas Seni 

1) Peserta : minimal terdiri dari 5 orang per regu. 
2) Ketentuan lomba: 

a) Peserta harus menampilkan Seni Tari, pilihan jenis tarian adalah Tarian Daerah atau 
Tari Kreasi Daerah.  

b) Musik pengiring tarian dalam format MP3, menggunakan Flasdisk dan dikumpulkan 
ke panitia. 

3) Waktu penampilan : maksimal 5 menit. 
4) Aspek penilaian: 

a) Kekompakan 
b) Harmonisasi gerak 
c) Kostum 

 
b. Poster 

1) Peserta:  1 orang per regu. 
2) Ketentuan lomba: 

a) Bahan dan alat disiapkan peserta.  
b) Tema Poster adalah: Aku Pramuka dan Aku Cinta Bumiku 
c) Ukuran Kertas F4 
d) Pemenang dipilih berdasarkan jumlah stiker terbanyak yang di dapatkan dari masing-

masing peserta dan pengunjung pameran 
e) Setiap pengunjung akan mendapatkan 1 buah stiker dengan menukarkan uang sebesar 

Rp1.000  
3) Waktu pembuatan: 180 menit 
 

c. Yel-yel 
1) Peserta: 10 orang per regu. 
2) Ketentuan lomba: 

a) Penampilan yel-yel sesuai dengan kreatifitas peserta  
b) Isi yel-yel tidak boleh mengandung SARA 
c) Peserta diperbolehkan menggunakan aksesoris  
d) Tidak diperkenankan menggunakan alat musik 

3) Waktu menampilkan: maksimal 5 menit. 
4) Aspek penilaian: 

a) Kekompakan  
b) Kreatifitas 
c) Isi yel-yel 

 
 
 
 

 

 


