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PANITIA MILAD
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MADIUN
Jl. Raya Ponorogo Km. 17,7 Dolopo Mdiun 63174 Telp. (0351) 368627
Website :www.mandolopo.sch.id email: mandolopo@yahoo.com
PETUNJUK PELAKSNAAN
MAN GAMA SCOUT COMPETITION
TINGKAT SMP dan MTs NEGERI/SWASTA SE EKS KARESIDENAN MADIUN
1. Tema : Kegiatan MSC ini mengambil tema “Genggam Potensi, Raih Prestasi melalui
Gerakan Pramuka”
2. Peserta
a) Peserta MSC 2018 adalah Pramuka Penggalang SMP/MTs se-Eks
KaresidenanMadiun.
b) Kriteria peserta sebagai berikut :
1) Penggalang SMP/MTs utusan gugusdepan yang dibuktikan dengan suratmandat.
2) Peserta yang sah adalah mereka yang terdaftar dalam kepanitiaan serta
telahmelengkapi persyaratan yang telah ditentukan panitia.
3) Sehat Jasmani Rohani
4) Peserta yang tidak mematuhi peraturan diatas maka tidak dapat mengikuti MSC
atau dinyatakan diskualifikasi.
c) Setiap gudep dapat mengirimkan minimal 1 regu putri atau 1 regu putra
sertamaksimal 2 regu putri dan atau 2 regu putra.
d) Setiap regu beranggotakan 10 anak (pa/pi).
e) Setiap regu wajib membawa peralatan perlombaan, diantaranya :
1) Seragam pramuka lengkap.
2) Alat tulis menulis per regu.
3) Perlengkapan alat ibadah.
4) Perlengkapan perlombaan masing-masing.
f) Syarat-syarat peserta MSC
1) Menyerahkan surat mandat dari sekolah masing-masing.
2) Mengisi formulir pendaftaran (peserta, Bindamping dan regu), dan (terlampir).
3) Menyerahkan biodata peserta dan pendamping disertai foto 3x4 berjumlah
1lembar (terlampir).
4) Biaya pendaftaran Rp.100.000-Per Regu.
g) Ketentuan peserta pengganti :
1) Penggantian peserta dilakukan dan dilaporkan maksimal 3 hari sebelum
lombadilaksanakan (22 Februari 2018 pukul 15.00 WIB)
2) Tidak diperbolehkan menggunakan peserta cadangan,apabila didapati
pesertacadangan maka regu yang bersangkutan akan di jatuhi hukuman
diskualifikasi.
3. Pembina Pendamping
a) Pembina pendamping adalah pembina asli dari Gudep masing–masing peserta.
b) Satu orang pembina hanya dapat mendampingi satu regu.
c) Pembina pendamping putra mendampingi peserta putra dan pembina pendamping
putri mendampingi peserta putri.
d) Pembina pendamping hanya dapat mendampingi peserta dari area yang telah di
tentukan panitia.
e) Hanya Pembina pendamping yang mengikuti TM (Technical meeting) yang berhak
mengajukan protes.
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4. Penyelenggara
Penyelenggara kegiatan MSC ini adalah Dewan Ambalan Lokajaya dan beberapa panitia
delegasi dari siswa/siswi MAN 3 Madiun Gugus Depan 01.093-01.094 Pangkalan MAN
3 Madiun yang terbentuk dalam sangga kerja/panitia pelaksana yang berasal dari anggota.
5. Perlombaan
a) Yel – Yel
b) Scout Journalist
c) Pionering
d) Transfer Berita Pendek (TBP)
e) Stand Up Comedy
f) Archery Scout
g) Single Song “ Ridal Band “
6. Pendaftaran
a) Pendaftaran dimulai tanggal 10 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari 2018
sebelum Technical Meeting dilaksanakan.
b) Kuota maksimal sejumlah 30 regu ( 15 regu PA 15 regu PI ). Pendaftaran dapat
ditutup apabila kuota telah terpenuhi.
c) Biaya Registrasi dapat dibayarkan via transfer no. rekening Bank BRI 3212 01
028963 53 7 A.N. Yuni Widyaningrum dan diwajibkan konfirmasi dan mengirimkan
foto bukti pembayaran Viawhatsappke nomor 085-736-882-198.
d) Pendaftaran dilaksanakan setiap hari Senin-Sabtu pukul 07.00-15.00 WIB bertempat di
Sanggar Pramuka pangkalan MAN 3 Madiun Jalan Raya Ponorogo KM 17.7 Dolopo
Madiun
e) Konfirmasi keikutsertaan dapat melalui contact personberikut:
 Kak Khitam 081-335-181-761 : (Via WhatsApp/SMS/Telp)
 Kak Yuni 085-736-882-198 : (Via WhatsApp/SMS/Telp)
Persyaratan yang lain dapat menyusul.
f) Jika kuota penuh maka yang diutamakan adalah calon peserta yang lebih dahulu
melengkapi persyaratan dan administrasi.
7. Jadwal Kegiatan
a) Technical Meeting
Technical meeting dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal
:Sabtu, 10 Februari 2018
Pukul
: 09.00 WIB s.d selesai
Tempat
: MAN 3 Madiun( MAN Dolopo )
Pakaian
: Bebas Rapi
Catatan
:Wajib dihadiri oleh Pembina Pendamping.
b) Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan MSC akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal
: Minggu, 25 Februari 2018
Pukul
: 06.15 WIB s.d selesai
Tempat
: MAN 3 Madiun( MAN Dolopo )
8. Penentuan Kejuaraan
a) Kejuaraan
Dalam MSC 2018 ini akan memperebutkan:
1) Uang Pembinaan
Juara UmumRp 500,000,00
Juara 1 Pa dan Pi Rp 400,000,00
Juara 2 Pa dan Pi Rp 300,000,00
Juara 3 Pa dan Pi Rp 200,000,00
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2) Trophy Juara Umum MSC
3) Juara I, II, III Pa dan Pi.
4) Juara I, II, III Per Mata Lomba Pa dan Pi.
b) Ketentuan Juara
1) Juara per lomba adalah regu dengan nilai tertinggi pada setiap lomba.
2) Apabila terdapat kesamaan nilai, maka akan ditentukan oleh kecepatan
menyelesaiakan lomba.
3) Juara Tergiat 1,2, 3 ditentukan berdasarkan akumulasi nilai seluruh lomba.
4) Apabila terdapat regu dengan nilai sama, maka juara ditentukan nilai beberapa
lomba berikut, secara berurutan:
a) Yel – Yel
b) Scout Journalist
c) Pionering
d) Transfer Berita Pendek (TBP)
e) Stand Up Comedy
f) Archery Scout
g) Single Song “ Ridal Band “
5) Juara umum adalah akumulasi nilai tertinggi regu Putra dan regu Putri,
mengikuti upacara pembukaan dan upacara penutupan, apabilapangkalan
tunggal/hanya mengirimkan Putra saja atau Putri saja maka tidak
berkesempatan untuk mendapatkan juara umum. Apabila terdapat kesamaan
nilai diberlakukan sistem yang sama dengan penentuan Juara Tergiat.
6) Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
c) Fasilitas
Peserta lomba akan mendapatkan fasilitas berupa :
1) Sertifikat
2) Tiska
3) ID Card
4) Gantungan Kunci
9. Diskualifikasi
a) Regu/peserta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan lomba yang dimaksud.
b) Regu/peserta yang belum lengkap administrasipada tanggal 10 Februari2018tanpa
ada konfirmasi terlebih dahulu.
c) Regu/peserta yang bertengkar/berkelahi dengan peserta lain atau panitia pelaksana
selama kegiatan berlangsung (regu yang bersangkutan).
d) Regu/peserta yang dengan sengaja merugikan regu lain sebelum,selama dan sesudah
perlombaan.
10. Ketentuan Umum
a) Dengan pendaftaran diri peserta berarti dianggap mengakui dan patuh pada peraturan
perlombaan.
b) Peserta tidak boleh menuntut apapun kepada panitia penyelenggara berkaitan dengan
perlombaan.
c) Panitia penyelenggara berhak mengeluarkan peserta yang dianggap tidak mematuhi
peraturan sesuai pertimbangan tertentu.
d) Setiap regu tidak diberbolehkan bekerjasama dengan regu lain dan berbuat curang
terhadap regu lain.
e) Peserta diwajibkan mengikuti upacara pembukaan dan upacara penutupan MSC 2018
sampai dengan selesai.
f) Protes hanya berhak dilakukan oleh Pembina pendamping yang mengikuti Technical
Meeting dan terdaftar sebagai Pembina Pendamping.
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11. Tata Tertib
a) Setiap peserta wajib melakukan daftar ulang sebelum opening ceremony.
b) Setiap peserta wajib membawa peralatan yang ditentukan.
c) Setiap peserta wajib memakai tanda peserta selama lomba berlangsung.
d) Peserta harus mengikuti kegiatan lomba dari awal sampai kegiatan berakhir.
e) Segala tindakan provokasi pada sebelum,selama,maupun sesudah lomba dapat
dijatuhi hukuman berupa pengurangan nilai.
f) Setiap pelanggaran yang terjadi (dalam lomba) akan dilakukan pengurangan nilai
pada regu yang bersangkutan.
12. Peraturan Pengganti Dan Perubahan
a) Panitia pelaksana berhak mengganti atau menambah peraturan di atas.
b) Jika ada perubahan,maka peserta akan mendapat pemberitahuan secara resmi dari
panitiapelaksana.
“Pertanyaan terkait perlombaan dapat ditanyakan melalui sumber informasi MSC ”
E-MAIL : mandolopo@yahoo.com
WEBSITE :www.mandolopo.sch.id
INSTAGRAM: pramuka_mandolopo_kabmadiun
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PETUNJUK TEKNIS PERLOMBAAN MSC 2018
1. YEL-YEL
a. Jumlah peserta : 8 orang
b. Waktu maksimal : 5 menit
c. Teknis lomba :
1) Peserta datang menunggu giliran pelaksanaan lomba.
2) Peserta dipanggil urut sesuai nomor regu.
3) Jika dipanggil 3 kali tidak datang, maka akan dilewati dan tampil pada urutan
terakhir.
4) Yel-yel original kreatifitas gudep masing-masing dan disertakan koreografi yang
menarik.
5) Diwajibkan memakai seragam pramuka lengkap (SPL) dengan aksesoris sesuai
kretifitas peserta.
6) Yel-yel dilarang mengandung unsur SARA dan perkataan kotor.
7) Setiap pangkalan wajib menyerahkan teks yel-yel dalam bentuk print out pada
saat registrasi.
 Peluit pertama : tanda waktu mulai.
 Peluit kedua : tanda waktu kurang 1 menit.
 Peluit ketiga :tanda waktu selesai.
d. Yel-yel bebas dalam penggunaan bahasa
e. Kriteria penilaian :
1. Kreatifitas : 20-40
2. Koreografi : 15-30
3. Kekompakan : 15-30
4. Nilai maks : 100
5. Nilai min : 50
2. SCOUT JOURNALIST
a. Peserta : 1 orang
b. Waktu maksimal : 60 Menit ( Pengerjaan Berita )
c. Perlengkapan:
1) Alat tulis menulis.
2) Flashdisk kosong yang sudah diberi nomer regu.
3) Jam tangan (wajib dipakai).
d. Teknis Lomba :
1) Peserta datang dan menepati posisi yang telah ditentukan dan disiapkan panitia.
2) Peserta mendapat breafing dari panitia serta dewan juri.
3) Panitia mengecek alat sesuai dengan ketentuan.
4) Peserta diberi waktu untuk mencari bahan berita yang akan diliput selama
perlombaan pada gelombang 1.
5) Panitia meniup peluit panjang 1 kali tanda lomba dimulai.
6) Peserta diberikan waktu 60 menit untuk membuat sebuah berita tentang ““
MANGAMA SCOUT COMPETITION (MSC)” dari hasil liputan, observasi dan
wawancara selama kegiatan berlangsung.
7) Proses pembuatan berita di tempat yang telah ditentukan .
8) Berita wajib disertai dengan Foto
9) Panitia Pendamping meniup peluit 2 kali pertanda waktu lomba habis.
10) Peserta mengumpulkan berita dalam bentuk file di flashdisk.
11) Format File Name : Nomor regu_Nama dalam extensi.doc
12) Pakaian pramuka lengkap.
13) Dilarang mengandung unsur SARA, umpatan dan porno.
e. Kriteria penilaian :
1) Penggunaan Bahasa : 15-30
2) Isi Berita : 15-40
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3) PUEBI ( Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ) : 20-30
4) Nilai Maksimal : 100
5) Nilai Minimal : 50
3. PIONERING
a. Jumlah peserta
: 4 orang
b. Waktu perlombaan
: 60 menit
c. Area kavling
: Bebas ukuran di area yang telah disediakan
panitia
d. Jumlah tongkat
: 40 tongkat ( sudah termasuk tongkat pendek )
e. Bentuk Pionering
: Bebas Kreatif
f. Teknis perlombaan
:
1) Peserta menyiapkan perlengkapan sebelum lomba dimulai.
2) Peserta memulai membuat pionering setelah ada intruksi dari panitia.
3) Peserta dilarang membawa alat bantu apapun, seperti alat potong,dsb.
4) Pendamping dilarang memberi bantuan kepada peserta selama lomba berlangsung.
5) Jika terdapat tongkat yang patah, peserta harus meminta izin terlebih dahulu
kepada panitia. Jika ingin mengambil tongkat cadangan.
6) Dilarang mengganggu peserta lain saat perlombaan berlangsung.
7) Wajib menggunakan 1 bendera wosem dan 1 bendera tunas kelapa.
8) Jika terdengar bunyi peluit pertama menandakan waktu tersisa 15 menit, untuk
peluit ke dua menandakan waktu tersisa 5 menit dan peluit ketiga menandakan
waktu sudah selesai.
9) Apabila waktu telah selesai, semua peserta harus segera meninggalkan area
kavling.
10) Peserta wajib membawa tongkat cadangan sendiri.
11) Selama lomba berlangsung peserta WAJIB memakai ID Card.
12) Menggunakan pakaian kaos lapangan.
13) Pionering diberi nomor yang telah disediakan panitia.
g. Aspek penilaian :
1. Kreatifitas : 20 - 35
2. Kerapian :15-25
3. Kekuatan : 15 - 40
4. Nilai Maks :100
5. Nilai Min : 50
4. TRANSFER BERITA PENDEK (TBP)
a. Jumlah peserta
: 3 orang
b. Waktu perlombaan
: 20 menit
c. Perlengkapan :
1) Kaos lapangan
2) Masker atau penutup mulut (wajib dipakai selama perlombaan berlangsung).
3) Alat tulis
4) Bendera semaphore
5) Bendera optis (Tongkat 160 cm dan menggunakan bendera).
d. Teknis Lomba :
1) Peserta datang dan menempati posisi yang telah ditentukan.
2) Peserta pertama menerjemahkan sandi morse, lalu mengirimkan ke peserta kedua
menggunakan optis,peserta kedua mengirimkan ke peserta ketiga dengan
menggunakan semaphore.
3) Peserta ketiga sebagai penerima dan penyetor hasil, jawaban benar apabila huruf
dan letaknya tepat.
4) Berita yang dikirim berupa huruf acak sejumlah 50 butir, lembar jawab berupa
tabel kotak-kotak.
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5) Dilarang menggunakan bahasa isyarat selain sandi yang telah ditentukan.
6) Peserta wajib menggunakan masker selama waktu perlombaan.
7) Peralatan yang tertera wajib dibawa, apabila tidak sesuai ketentuan di atas dan
melakukan pelanggaran maka nilai -5 ( setiap perlengkapan nilai – 5 )
8) Jika terjadi kesamaan nilai maka waktu pengumpulan menjadi penentu.
e. Kriteria Penilaian :
1) Benar : 2
2) Salah : 0
3) Nilai maksimal : 100
4) Nilai minimal : 0
5. ARCHERY SCOUT
a. Peserta
: 1 orang
b. Waktu maksimal
: 5 Menit
c. Perlengkapan
: di sediakan panitia
d. Teknis Lomba
:
1) Peserta datang dan menepati posisi yang telah ditentukan dan disiapkan panitia.
2) Panitia memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan kegiatan
memanah sesuai dengan no urut
3) Juri menghitung nilaiyang diperoleh peserta.
4) Peserta diberi kesempatan menggunakan 2 anak panah.
e. Kriteria penilaian :
1) Akurasi terhadap sasaran dan Nilai tertingi
6. STAND UP COMEDY
a. Peserta
: 1 orang
b. Waktu maksimal : 5 menit
c. Teknis lomba
:
1) Peserta yang dipanggil sebanyak 3 kali tidak ada maka dinyatakan gugur
2) Peserta dilarang menjiplak hasil stand up yang sudah ada.
3) Peserta diperbolehkan menggunakan alat properti tambahan seperti gitar dsb
4) Peserta dilarang menggukan kata yang mengandung sara dan berbau pornografi
5) Tema dari stan up comedy adalah” Pramuka Zaman Now”
6) Diwajibkan memakai seragam pramuka lengkap (SPL) dengan aksesoris sesuai
kreativitas peserta.
d. Kriteria Penilaian :
1) Penampilan
: 10 - 15
2) Penguasaan materi sesuai dengan Tema
: 15 - 25
3) Penguasaan panggung
: 10 - 20
4) Kreativitas lawak
: 15 – 40
5) Nilai Maks
: 100
6) Nilai Min
: 50
7. SINGLE SONG “ RIDAL BAND”
a. Peserta
: 2 orang
b. Waktu
: sesuai lagu
c. Teknis lomba
:
2) Penampilan disesuaikan dengan urutan nomor regu
3) Peserta yang dipanggil sebanyak 3 kali tidak datang, maka akan dilewati dan
tampil pada urutan terakhir.
4) Lagu yang dibawakan adalah “ Perpisahan Untuk Impian “
5) Diwajibkan memakai seragam pramuka lengkap (SPL) dengan aksesoris sesuai
kreativitas peserta.
6) Lagu dapat diunduh di website (www.mandolopo.sch.id)
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e. Kriteria Penilaian :
1) Keutuhan suara dan intonasi
2) Artikulasi dan ekspresi
3) Kualitas Vokal
4) Nilai Maks
5) Nilai Min

: 15-35
: 10-30
: 25-35
: 100
: 50
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JADWAL KEGIATAN
“ MANGAMA SCOUT COMPETITION (MSC)”
TAHUN 2018

Gelombang

Waktu

Kegiatan

Tempat

06.15 – 07.00

Chek In / Daftar Ulang

All

Sekretariatan

07.00 – 08.00

Opening ceremony

All

Lapangan Upacara

08.00 – 08.30

Persiapan lomba

All

Base Camp

I

08.30 – 11.00

11.00 – 12.30

Pionering

4

Lapangan Upacara

TBP

3

Parkir

Stand Up Comedy

1

Kelas X MIA 1

Archery Scout

1

Lapangan

Scout Jurnalist

1

Lab Komputer

Ishoma
Yel – yel

2

Peserta

12.30 – 15.00

All

Base Camp
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Lapangan Upacara

2

Aula

Single Song “ Ridal
Band”
Closing Ceremony

All

Lapangan Upacara

15.00 - selesai
Pengumuman Kejuaraan

Lapangan Upacara

NB :
 Jadwal dapat berubah dengan pemberitahuan sebelumnya kepada peserta
 Tempat merupakan rencana awal, dapat berubah dan dipastikan saat TM

