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Diisi oleh pembina

1:

2:

3:
Diisi oleh pembina

1:
a) c)
b) d)

2:
a)

b)

c) e)

3:

4:

5:

6:
7:

8:

9:

10:

Diisi oleh pembina

1:
2:

a) c)
b) d)

Kegiatan kepanduan favorit mereka Warna setangan leher/kacu di negara mereka

Negara dan provinsi/kota mereka
Apa nama panggilan kegiatan kepanduan 

  

Kegiatan kepanduan favorit mereka
Lagu apa yang mereka nyayikan saat di api unggun 

Selesaikan semua Poin dalam Bab 1.Selain itu, Selesaikan 10 poin tambahan dari bab 2, 3 dan 4. Bebas untuk memilih, tapi minimal harus memilih dan 
menyelesaikan 1 poin di tiap bab. Untuk informasi lebih lanjut, anda bisa mengunjungi www.scoutlink.net/badge/

Mendaftarkan nickname anda
Mengetahui bagaimana cara mengganti 

 

Bergabung dan meninggalkan sebuah saluran
Mengetahui bagaimana cara melaporkan sebuah masalah kepada operator atau 

 

Menggunakan aplikasi Paint atau aplikasi serupa, dan membuat kembali setidaknya 10 kacu/scraft dari 10 grup/stasiun yang berbeda. 
Setidaknya 3 kacu/scraft merupakan grup/stasiun yang berbeda dari negara anda sendiri.

BAB 1: SCOUTLINK  (Semua poin harus diselesaikan!)

BAB 3: PERCAKAPAN SUARA (TEAMSPEAK - "TS") (Pilih dan selesaikan setidaknya satu poin yang dicantumkan)

Membaca dan memahami peraturan. Dapat di akses melalui: www.scoutlink.net/rules.
Mengerti dan paham tentang bagaimana cara untuk menjaga keselamatan diri selama di dunia maya/daring, dan tahu bagaimana cara 
mendapatkan bantuan saat terhubung di jaringan ScoutLink. Mintalah arahan kepada pembina atau orang tua untuk memahami hal ini 
sebelum bergabung dengan jaringan ScoutLink. Lebih lanjut dapat dilihat di: www.scoutlink.net/safety/

Melaksanakan percakapan dengan 5 pengguna dari 5 negara berbeda. Anda juga harus menanyakan:

Menyelesaikan kuis ScoutLink di halaman scoutlink.net/quiz/

Mengunduh Teamspeak, dan mempelajari cara menggunakan dan terhubung melalui : www.scoutlink.net/teamspeak/

Hal yang berbeda antara kegiatan kepanduan di negara mereka, lalu 
membandingkannya dengan kegiatan kepanduan di negara anda

Menemukan setidaknya 3 badge/lencana yang dapat diperoleh oleh anggota kepanduan di negara lain. Dan tanyakan bagaimana cara 
mereka mendapatkan lencana tersebut. 

Bercakap dengan setidaknya satu orang dari setiap kontingen seluruh benua di dunia (Benua Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, 
Eropa dan Australia)

d)

Membuat setidaknya 10 daftar pertanyaan yang berbeda dengan poin ke 2 yang dapat membantu anda untuk lebih mengenal merekam. 
Lalu gunakan pertanyaan tersebut untuk bercakap dengan setidaknya tiga orang berbeda di ScoutLink.

Menemukan bagaimana kode kehormatan/janji kepanduan dari negara lain. Dan temukan bagaimana perbedaannya dengan di negara anda

BAB 2: PERCAKAPAN TEKS (IRC) (Pilih dan selesaikan setidaknya satu poin)

Menemukan sebuah permainan baru dari seseorang di ScoutLink. Lalu memainkannya bersama anggota kepanduan lain atau temanmu. 

Menemukan sebuah resep masakan dari seseorang di ScoutLink. Lalu cobalah memasak resep tadi dan rasakanlah. Ceritakan bagaimana 
pengalaman dan kesan masakan anda kepada orang lain, jika menungkinkan.

Melaksanakan Percakapan dengan 5 pengguna dari 5 negara berbeda. Dan temukan:

Memulai dan mengenal tentang hal dasar serta peraturan:

Terhubung dan berkomunikasi dengan seseorang menggunakan J-Kode dan Q-Kode di ScoutLink.

Nama negara dan provinsi/kota mereka
Apa nama organisasi kepanduan di negara 
mereka
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Diisi oleh pembina

a)
MINECRAFT b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

UNO (IRC) m)
n)

WEREWOLVES (IRC) o)
p)

TRIVIA (IRC) q)
r) Mengirimkan kami Surel (Email) yang berisi pertanyaan beserta jawaban anda ke (trivia@scoutlink.net)
s)

Bermain dan memenangkan salah satu parkour di map parkours
Mengalahkan Ender Dragon
Mendapatkan mcMMO dengan power level 100

(server ScoutLink)

Permainan lain di 
dunia nyata

Mendapatkan 5000 poin dalam permainan uno
Menenangkan 3 permainan uno
Memainkan 5 permainan Werewolf
Mendapatkan 100 poin di mode Duck Hunt
Membuat sebuah kulit/skin yang merepresentasikan seragam kepanduanmu

Memainkan permainan baru yang telah anda pelajari dari anggota pandu lain di ScoutLink di stasiun/grup 
anda. Setidaknya salah satu permainan tersebut berasal dari negara yang berbeda. 

Bermain selama 5 sesi
memenangkan setidaknya satu sesi permainan Werewolf!
Memainkan 5 permainan Werewolf

Mendapatkan semua item berikut dalam mode bertahan hidup: 64 Kayu Oak,  64 Batu 
Bulat(Cobblestone), 32 Batu Bara (Coal), 20 Tulang (Bone), 15 Gandum (Wheat), 10 Wol, dan3 
Mata Laba-laba (Spider eye)

Mendapatkan pulau dengan level 10 dalam mode Skyblock
Menyelesaikan 5 tantangan khusus di mode Skyblok
Memenangkan 3  permainan dalam mode Skywars
Membangun rumah kepanduan anda sendiri di mode kreatif
Membangun sebuah lanskap perkemahan di mode kreatif

Belajar bagaimana mengucapkan "halo" dan setidaknya 4 kata atau kalimat dengan bahasa yang berbeda dari bahasa nasionalmu. Cobalah 
            

Memgatakan kepada seseorang tentang nama pertama anda di TS menggunakan kode morse. (tekan tombol di mikrofon, atau tekan 
tombol 'push to talk button' untuk mengaktifkannya). Ajak pula mereka untuk melakulan hal yang sama. Pastikan sebelumnya bahwa anda 
telah memberi tahu semua orang, sehingga mereka tidak bingung dengan apa yang anda lakukan. 

...lanjutan BAB 3: PERCAKAPAN SUARA (TEAMSPEAK - "TS")

Mempelajari bagaimana cara pelafalan huruf abjad dalam bahasa yang berbeda. Mintalah bantuan kepada pengguna lain yang 
menggunakan bahasa tersebut untuk membantu anda di TS

Mempelajari lagu api unggun/lagu kepanduan lain dari seseorang di TS. Lalu nyanyikanlah didepan pembinamu,  anda juga dapat 
mengajarkan lagu tadi kepada teman-temanmu yang lain. 

Mengajarkan anggota kepanduan lain untuk melafalkan kode kehormatan/janji kepanduan di negaramu sendiri. 
Belajar sebuah kode kehormatan/janji kanduan dari negara lain, termasuk cara melafalkannya secara benar jika menggunakan bahasa 
yang berbeda dari bahasa nasionalmu

BAB 4: PERMAINAN (Pilih dan selesaikan setidaknya satu poin yang dicantumkan). Anda juga dapat mengunjungi scoutlink.net/games 
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