
Acuan Kegiatan Penyerta 

JAMBOREE ON THE AIR (JOTA) NASIONAL KE – 69 

JAMBOREE ON THE INTERNET (JOTI) KE – 27 

serta berpartisipasi dalam 

7
th

 Asia-Pacific Regional Air/Internet Jamboree 

Tahun 2011 

Memperingati 50 Tahun Gerakan Pramuka 

 

 

I. Pendahuluan 

Kegiatan penyerta Jamboree on the Air ke 69 dan Jamboree on the Internet 27 tingkat 

Nasional dan partisipasi dalam 7
th
 Asia Pacific Regional Air/Internet Jamboree ini mengambil 

moment peringatan 50 tahun Gerakan Pramuka. Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk 

menyemarakkan peringatan 50 tahun Gerakan Pramuka dan membekali generasi muda dalam 

mempersiapkan diri menghadapi gejolak dan perkembangan di abad 21 ini.  

 

Kegiatan ini juga diharapkan dapat membekali generasi muda dalam mengisi kemerdekaan 

Indonesia serta menjadi wadah untuk mengenalkan Gerakan Pramuka kepada public 

khususnya bagi Gerakan Kepemudaan  di Indonesia. 

 

Sesuai dengan tema yang digaungkan oleh Asean Pacific Regional yaitu “Messangers Of  

Peace”  sehingga diharapkan generasi muda dapat menjadi tonggak pencipta perdamaian di 

seluruh dunia khususnya di Indonesia melalui Gerakan Pramuka.  

 

Oleh karena itu, berbagai kegiatan penyerta ini merupakan salah satu pembuka untuk 

terciptanya suatu perdamaian antarorganisasi kepemudaan dan mendekatkan diri kepada 

public serta menyemarakkan peringatan 50 tahun Gerakan Pramuka menuju Indonesia yang 

lebih baik.  

 

II. Maksud dan Tujuan 

a. Menyemarakkan peringatan 50 tahun Gerakan Pramuka 

b. Membekali pemuda Indonesia dengan wawasan dan kemampuan yang baru demi 

menghadapi abad 21. 

c. Menjadi wadah untuk mengenalkan Gerakan Pramuka kepada publik. 

 

III. Bentuk dan Teknis Kegiatan 

1. Pemeran foto dan video amatir “Untukmu Pramuka!” 



Pameran foto dan video amatir pengucapan selamat ulang tahun ke 50 kepada Gerakan 

Pramuka.  

Ketentuan: 

a. Pameran foto: 

 Peserta merupakan warga negara Indonesia segala usia baik anggota Pramuka dan 

atau segala organisasi. 

 Foto dapat diambil menggunakan kamera mulai dari handphone sampai digital. 

 Foto dipersilahkan untuk diedit untuk ditambah tulisan Selamat Ulang Tahun dan 

nama pribadi/kelompok/organisasi pengirim. 

 Foto diupload dengan cara „post‟ ke wall Fan Page Dewan Kerja Nasional. 

 Beberapa foto terpilih akan ditampilkan pada web blog DKN dan rangkaian 

kegiatan Jota Joti 5-7 Agustus tahun 2011 di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur. 

 

b. Pameran Video 

 Peserta merupakan warga negara Indonesia segala usia baik Anggota Pramuka dan 

atau segala organisasi. 

 Video dapat diambil dengan berbagai jenis alat rekam termasuk handphone. 

 Video dipersilahkan untuk diedit semenarik mungkin dengan dilengkapi dengan 

data pengirim pada credit video. 

 Video dikirimkan dengan cara diupload pada Youtube dan link nya dikirimkan ke 

wall facebook DKN.  

 Beberapa video terpilih akan ditampilkan pada web blog DKN dan rangkaian 

kegiatan Jota Joti 5-7 Agustus tahun 2011 di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur. 

 

2. Kuis Pramuka Berhadiah 

Kuis Pramuka berhadiah diadakan setiap pukul 10, 14, dan 19  WIB selama tanggal 5 – 7 

Agustus 2011. Kuis dikirimkan melalui twitter DKN yang berisi tentang pertanyaan 

seputar pengetahuan kepramukaan terutama yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

Jota Joti. Dua pengirim tercepat dan tepat pada setiap pertanyaan berhak mendapatkan 

bingkisan menarik dari panitia kegiatan. 

 

3. Buka Puasa bersama dengan Organisasi dan Komunitas Pemudaan lain 

Kegiatan ini bertujuan untuk merangkul dan mengenalkan Gerakan Pramuka kepada 

masyarakat, khususnya generasi muda. Direncanakan diadakan tanggal 6 Agustus 2011 

dengan mengundang pemimpin-pemimpin organisasi pemuda di daerah Jabodetabek, 



kegiatan ini akan dimulai dengan pengenalan Gerakan Pramuka dan pengembangan 

jaringan Dewan Kerja Nasional dengan organisasi kepemudaan lainnya. 

 

Organisasi kepemudaan yang diundang serta Dewan Kerja Nasional sendiri diharapkan 

menyiapkan bingkisan kenangan yang menjadi ciri khas organisasi tersebut untuk saling 

bertukar.  

 

4. Workshop dan Diskusi 

Dalam rangka memperlengkapi kebutuhan anggota Pramuka dan pemuda Indonesia 

lainnya. Melalui kesempatan kali ini, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka melalui Dewan 

Kerja Nasional Gerakan Pramuka mengadakan kegiatan penyerta berupa workshop dan 

diskusi yang berhubungan dengan teknology dan Gerakan Pramuka. Adapun rinciannya 

sebagai berikut: 

a. Workshop 

I : Pemanfaatan Radio Amatir Masa Kini 

Mengenalkan perangkat dan cara perawatan alat komunikasi radio, berikut  

praktik singkatnya. Membahas pula pemanfaatan radio amatir di masa kini, 

terutama untuk anak muda. 

 

II : Strategy pencitraan diri / organisasi lewat Internet 

Membahas mengenai pengertian citra diri, pentingnya internet dalam hal   ini, 

strategI pencitraan diri beserta peluang sukses dan resikonya. 

 

b. Focus Discussion Session 

Merupakan sesi khusus dalam kegiatan Jota-Joti yang didiskusikan dalam dunia 

internet: 

I : Seperti Apakah Jota Joti yang ideal untuk masa kini? 

Membahas mengenai pelaksanaan Jota Joti yang sudah dilaksanakan sejauh 

ini, menimbang relevansi dari program dan topik yang diangkat, menyusun 

rekomendasi sementara yang akan dikuatkan lewat hasil rekomendasi dan 

evaluasi pada akhir kegiatan. 

 

II : 50 Tahun Gerakan Pramuka di Mata Anggota Muda 

Membahas persepsi anggota muda Gerakan Pramuka mengenai 

perkembangan Gerakan Pramuka, impian di masa depan, dan usaha yang 

dapat dilakukan untuk mencapai impian tersebut. 

 



c. Temu Bincang Dewan Kerja Nasional 

Temu bincang Dewan Kerja Nasional Pramuka Penegak dan Pandega 

diadakan dengan tujuan untuk menerapkan sikap inklusivitas sesama 

anggota Gerakan Pramuka. Proses perkenalan, sharing kesiapan Pertihusada 

2011, kegiatan lainnya, dan sesi tanya jawab akan dibuka. Peserta yang 

ingin datang dapat mendaftarkan diri di id.jotajoti.co.cc terlebih dahulu. 

 

d. Pengumpulan Kesimpulan, Rekomendasi, dan Evaluasi Jota-Joti Secara 

Umum 

Setiap topik yang diangkat dalam Jota Joti akan diresume dan mendapatkan 

satu kesimpulan. Evaluasi secara online yang disebar untuk diisi peserta pun 

diambil kesimpulannya untuk kemudian dibagikan kepada peserta lewat blog 

DKN. 

 

Jadwal Kegiatan :  

No Hari/Tanggal Waktu Kegiatan 

2 Sabtu, 6 Agustus 2011 13.00-14.30 Workshop I (Pemanfaatan  Radio Amatir Masa Kini) 

16.00-17.30 Youth Organizations Gathering 

17.30-20.30 Buka bersama dan networking 

 

3 

 

Minggu, 7 Agustus 

2011 

09.00-10.30 Workshop II (Strategy Pencitraan Diri/Organisasi 

melalui Internet) 

10.30-11.30 Temu Bincang dengan DKN 

 

 

 


