
Gudep 07019-07020
Lomba Tingkat 1, tahun 2014
Sabtu, 22 Maret 2014

Soal Pengetahuan Umum kategori A

1. Sebutkan semua nama pembina penggalang di Gudep 07019 & 07020.
2. Apakah jabatan Kak Aje (Anton J.) Gunawan di Gudep 07019 & 07020?
3. Siapakah nama pembina untuk golongan penegak di Gudep Yos Soedarso?
4. Tuliskan bait pertama Mars Yos Soedarso dengan tepat!
5. Berapakah jumlah golongan / tingkatan yang ada di Gudep kita?
6. Apakah kepanjangan dari Mabigus?
7. Tuliskan satya ke tiga Tri Satya untuk golongan penggalang dengan lengkap.
8. Apakah ciri khas seragam pramuka golongan penggalang puteri versi terkini?
9. Apakah penggalang diperkenankan minum sendiri ketika latihan Sabtu sedang berlangsung? 

Mengapa?
10. Bolehkah bendera regu dicuci? Jelaskan jawabanmu.

Soal Pengetahuan Umum kategori B

1. Kamu berniat membantu ibumu memperbaiki ta li jemuran menggunakan tali pramuka yang akan 
dibentangkan di antara dua tiang besi. Sebutkan dua simpul yang bisa kamu gunakan agar tali 
jemuran terentang dengan kuat (manteng).

2. Berapa sentimeter tinggi tongkat penggalang yang ideal?
3. Sebutkan minimal 3 (tiga) perlengkapan inspeksi yang bisa dijadikan perlengkapanmu sehari-hari!
4. Sebutkan minimal 2 (dua) kegunaan kaki-tiga dalam perkemahan!
5. Tuliskan nama Gudep kita dengan menggunakan semaphore. Gambarkan abjad-abjad dalam 

semaphore yang membentuk nama Gudep kita.
6. Teknik paling sederhana apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah ular masuk ke:

1. tenda dome
2. bivak / tenda dapur / tenda tanpa alas

7. Kamu sedang ada di sebuah mall baru yang sangat luas & besar, teknik pramuka apakah yang paling 
mudah yang dapat kamu gunakan agar tidak mudah tersesat?

8. Apakah perbedaan dan persamaan "setengah (lengan) lencang kanan" dan "lencang kanan"?
9. Mengapa luka terbuka yang mengeluarkan darah harus ditekan & dibalut?
10. Bila kamu merasakan pandanganmu mulai berkunang-kunang dan menggelap, tengkuk dan kepala 

dingin, apa yang harus segera kamu lakukan?



Kunci jawaban PU 1, 22 Maret 2014
Jawaban A:

1. Siaga: Kak Toni Suparman, Kak Toni (Black) Irwanto, Kak Eliya Irianti; Penggalang: Kak B.A., Kak Aug ie 
R., Kak Ezra T.,  Kak Irene MYS.; Penegak: Kak Darwin Sujaya; Gudep: Kak Toni S., Bu Rita

2. Anggota Mabigus
3. Kak Darwin Sujaya
4. Dengan persaudaraan kami maju bersama

Bahu membahu hadapi tantangan
Senang sama dirasa sedih sama dibagi
Jayalah Pramuka Yos Soedarso!

5. Empat: S, G, T, B = Siaga, Penggalang, Penegak, Pembina
6. Majelis Pembina Gugus Depan
7. Menepati Dasa Darma
8. Dasi menjadi sama dengan putera (menggunakan kacu),  rok diganti menjadi celana selutut / kulot
9. Tidak boleh minum (sendir i) selama latsab, minum hanya sesuai instruksi / ijin pembina saja, 

kalaupun diijinkan harus minum bersama-sama, untuk melatih kesabaran & membiasakan solider  
dengan teman seregu / sepasukan, melatih daya tahan agar siap untuk keadaan-keadaan tak terduga
/ khusus / perkemahan 

10. Boleh, agar anggota regu terbiasa merawat milik bersama, & bendera tetap dapat tampil bersih dan 
terawat

Jawaban B:

1. Simpul pangkal & simpul "guy line hitch"
2. 160 cm
3. Pena / bolpoin, notes / buku catatan, kacu / saputangan
4. Untuk dudukan obor, gantungan lentera, gantungan panci ketika memasak
5. (semaphore : Yos Soedarso)
6. 1. merapatkan zipper / sleting pintu tenda; 2. menabur garam / merentangkan tali ijuk di sekeliling 

tenda
7. KIM (lihat, bau, dengar)
8. perbedaan: setengah lengan lencang kanan – posis i tangan kanan berkacak pinggang, lencang 

kanan – posisi tangan kanan terangkat lurus mendatar ; persamaan – kepala menghadap kanan, 
melihat ke rekan di sebelah kanannya untuk meluruskan barisan

9. untuk menghentikan pendarahan, mencegah kehilangan darah
10. mencari pegangan, membungkukkan badan (kepala lebih rendah dari pinggang), mencari tempat 

duduk di tempat yang tidak ramai, minum air (hangat) mis: teh manis / air gula / air tawar, meminta 
bantuan ke orang terdekat / petugas pengamanan / guru / orang tua 


