Gudep 07019-07020
Lomba Tingkat 1, tahun 2014
Sabtu, 22 Maret 2014
Soal Pengetahuan Umum kategori A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seb utkan semua nama pemb ina penggalang di Gudep 07019 & 07020.
Apa kah jabatan Kak Aje (Anto n J.) Guna wan di Gudep 07019 & 07020?
Siapaka h nama pembina untuk golo ngan penegak di Gudep Yos Soedarso?
Tuliskan bait perta ma Mars Yos Soedarso dengan tepat!
Berapakah jumlah golongan / tingka tan yang ada di Gudep kita?
Apa kah kepanja ngan dari Mabigus?
Tuliskan satya ke tiga Tri Satya untuk golonga n pengga la ng dengan leng kap.
Apa kah ciri khas seragam pra muka golonga n penggala ng p uteri versi ter kini?
Apa kah penggalang diperkenankan minum sendiri ketika latihan Sabtu seda ng berlangsung?
Mengapa?
10. Bolehkah bendera regu dicuci? Jelas kan jawabanmu.

Soal Pengetahuan Umum kategori B
1.

Kamu berniat membantu ib umu memperbaiki ta li jemura n mengg unaka n tali pramuka yang akan
dibentang kan di antara dua tiang besi. Sebutka n dua simpul ya ng bisa kamu gunakan agar tali
jemuran terentang dengan kuat (manteng).
2. Berapa sentimeter tinggi tongka t penggalang yang ideal?
3. Seb utkan minimal 3 (tiga) perlengkapan inspeksi yang bisa dijadikan perleng kapa nmu sehari-hari!
4. Seb utkan minimal 2 (d ua) keg unaan kaki-tiga dalam per kemahan!
5. Tuliskan nama Gudep kita dengan mengg una kan semaphore. Gambarkan abjad-abjad dalam
semaphore yang memb entuk nama Gudep kita.
6. Teknik paling sederhana apa kah yang dapa t dilakukan untuk mencegah ular masuk ke:
1. tenda do me
2. biva k / tenda dap ur / tenda ta npa alas
7. Kamu sedang ada di seb uah mall bar u yang sa nga t luas & besar, teknik pramuka apakah ya ng paling
mudah ya ng dapat kamu guna kan agar tida k muda h tersesat?
8. Apa kah perbedaan dan persamaan "setengah (lengan) lenca ng kana n" dan "lencang kanan"?
9. Mengapa luka terb uka yang mengeluar kan darah harus ditekan & dibalut?
10. Bila kamu merasakan pandanganmu mulai berkunang-kunang dan menggelap, tengkuk dan kepala
dingin, apa yang har us segera kamu lakuka n?

Kunci ja waban PU 1, 22 Maret 2014
Jawaban A:
1.

Siaga: Ka k Toni Suparma n, Kak Toni (Black) Ir wanto, Ka k Eliya Irianti; Penggalang: Kak B.A., Kak Aug ie
R., Ka k Ezra T., Kak Irene MYS.; Penegak: Kak Dar win Sujaya; Gudep: Kak Toni S., Bu Rita
2. Anggota Mabigus
3. Kak Dar win Sujaya
4. Dengan persaudaraan kami maju bersama
Bahu membahu hadapi tanta ngan
Senang sama dirasa sed ih sa ma dibagi
Jayalah Pramuka Yos Soedarso!
5. Empat: S, G, T, B = Siaga, Penggalang, Penegak, Pemb ina
6. Majelis Pembina Gugus Depan
7. Menepa ti Dasa Darma
8. Dasi menjadi sama dengan p utera (menggunakan kacu), rok diganti menjadi cela na selutut / kulot
9. Tida k boleh minum (send ir i) selama latsab, minum ha nya sesuai instruksi / ijin pembina saja,
kalaupun diijinka n harus minum bersama-sama, untuk mela tih kesabaran & membiasakan solider
denga n teman sereg u / sepas ukan, melatih da ya ta han agar siap untuk keadaan-keadaa n tak terduga
/ khus us / perkema han
10. Boleh, agar anggota regu terbiasa merawa t milik bersama, & bendera tetap dapat tamp il bersih dan
tera wat
Jawaban B:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Simpul pang kal & simpul "guy line hitch"
160 cm
Pena / bolpoin, notes / buku cata tan, kacu / saputa ngan
Untuk d uduka n obor, gantungan lentera, gantungan panci ketika memasa k
(semaphore : Yos Soedarso)
1. merapatka n zipper / sleting pintu tenda; 2. menabur garam / merentangka n tali ijuk d i sekeliling
tenda
7. KIM (lihat, bau, dengar)
8. perbedaan: setenga h lengan lencang kanan – posis i ta ngan kanan berkacak pinggang, lencang
kanan – posisi tangan kanan terang kat lurus mendatar ; persamaan – kepala menghadap kanan,
meliha t ke rekan di sebelah ka nannya untuk melurus kan barisan
9. untuk menghentikan pendarahan, mencegah kehilanga n darah
10. mencari pega ngan, memb ungkukka n badan (kepala leb ih rendah dari pinggang), mencari tempat
d uduk di tempat yang tida k ramai, minum air (hangat) mis: teh manis / air gula / air tawar, meminta
bantuan ke orang terdekat / petugas pengamanan / gur u / orang tua

