
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badge 
Aktivitas ScoutLink 

 
 



Tentang Badge 
Badge aktivitas ScoutLink, merupakan sebuah badge dengan tujuan utama bagi anggota 
kepanduan untuk mendapatkan pengetahuan tentang berbagai aktivitas berbeda yang 
disediakan oleh ScoutLink. 

Hal ini juga dapat menjadi perlengkapan yang digunakan semua orang ketika membentuk 
kegiatan JOTI lokal, dimana anda dapat menggunakannya sebagai kegiatan yang menarik bagi 
anggota kepanduan, penjelajah dan pembina. Gunakan badge tersebut dalam aktivitas JOTI atau 
menjadikannya sebagai bagian kegiatan anda. Cetaklah sebuah daftar tugas untuk setiap 
anggota kepanduan dan pembina, dan serahkan kepada mereka untuk memenuhi persyaratan 
selama JOTI. Sebagai bonus, ketika mendapatkan semua tanda tangan mereka telah memenuhi 
syarat untuk memasang badge eksklusif di seragam maupun pakaian lapangannya. 

Daftar tugas disini merupakan lembaran bagi tiap orang untuk menandai persyaratan saat mereka 
menyelesaikannya. Hal ini sangat berguna untuk digunakan selama JOTI, karena para anggota 
kepanduan dapat mengumpulkan tanda tangan setiap mereka melaksanakan tugas, dan dapat 
membawa lembaran tersebut untuk diselesaikan dirumah jika mereka belum selesai. Semua 
tugas dapat diselesaikan dengan menggunakan layanan yang disediakan ScoutLink. Jika anda 
tidak yakin dalam hal akses dalam salah satu persyaratan, silahkan hubungi kami melalui email 
di help@scoutlink.net.  

Anda dapat menemukan banyak informasi, seperti peraturan, prosedur, kuis dan daftar kontak, 
di website kami: www.scoutlink.net.  

 

Pembelian Badge 
Badge aktivitas scoutLink dapat dipesan melalui www.scoutlink.net/badge. 

 

Persyaratan 
Persyaratan disini ditujukan kepada anggota kepanduan dengan umur diatas 10 tahun. Pembina 
dapat menyesuaikan persyaratan dengan tingkatan dalam kepanduan sesuai kebutuhan. Jika 
anda membutuhkan bantuan dengan hal ini, silahkan kirim email kepada kami. 

Pembina maupun orang tua menandatangani kartu atau daftar tugas bagi para peserta ketika 
tugas telah selesai. Kami merasa senang untuk membantu jika anda membutuhkan panduan di 
tugas yang berbeda, seperti beberapa hal yang kurang dikenal bagi anda. Anggota dewasa juga 
diperkenankan untuk melengkapi badgenya dan dapat menandatangani persyaratan mereka 
sendiri. 

Badge ini dibagi menjadi 4 sesi. 
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Melengkapi semua tugas di sesi 1. 

Melengkapi 10 aktivitas tambaha yang bebas untuk dipilih, dari sesi 2, 3 dan 4. Anda setidaknya 
melaksanakan salah satu dari sesi tersebut. 

 

1. SCOUTLINK 
Semua tugas harus diselesaikan 

a. Membaca dan memahami peraturan ScoutLink di: www.scoutlink.net/rules.  
b. Tahu bagaimana cara untuk tetap terlindungi saat online, dan mengetahui 

cara untuk meminta bantuan jika anda perlukan ketika menggunakan 
ScoutLink. Membuat pembina maupun pembimbing paham dan mengerti 
sebelum anda bergabung dalam ScoutLink. (Untuk anggota dapat melihat 
di: https://www.scoutlink.net/safety/) 

c. Mengikuti kuis dari ScoutLink di  www.scoutlink.net/quiz. 

 

2. Percakapan dengan Teks (IRC) 
Pilih setidaknya salah satu tugas 

1. Memulai dengan mengenal tentang dasar dan peraturan: 
a. Registrasi nickname anda di ScoutLink text chat 
b. Bergabung dan keluar dari Channel 
c. Mengetahui cara untuk mengganti nickname anda 
d. Mengetahui cara untuk melaporkan sebuah permasalahan kepada seorang 

operator atau tim bantuan 
2. Mempunyai sebuah percakapan dengan 5 user yang berasal dari negara yang 

berbeda. Anda harus mencari tahu tentang: 
a. Negara mereka dan kota terdekat 
b. Apakah sebutan gerakan kepanduan di negaranya 
c. Kegiatan kepanduan yang disukainya 
d. Suatu hal yang berbeda dalam kepanduan di negara mereka dibandingkan 

dengan negara anda 
e. Warna setangan leher/syal milik mereka 

3. Buatlah sebuat daftar minimal 10 pertanyaan, selain yang sudah ada dalam tugas 
b, anda dapat menanyakan kepada seseorang untuk mengetahui lebih jauh 
tentang mereka. Gunakan pertanyaan ini berbincang-bincang minimal kepada 3 
orang dalam ScoutLink. 

4. Berkomunikasi dengan seseorang dalam SL menggunakan J-codes or Q-codes. 
5. Temukan lebih banyak lagi resep baru dari seseorang di ScoutLink. Masak sesuai 

dengan resep tersebut dan rasakan. Beri tahu orang tersebut tentang apa yang 
anda pikirkan jika memungkinkan. 
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6. Temukan permainan baru dari seseorang di ScoutLink. Mainkan permainannya 
bersama dengan anggota kepanduan di kelompok anda, atau dengan teman-
teman anda. 

7. Cari tahu tentang Janji/Kode Kehormatan/Sumpah anggota kepanduan yang 
bukan milik negeri anda. Apa perbedaan dengan milik anda? 

8. Berbincang-bincang setidaknya dengan salah satu orang dari setiap benua di 
dunia. 

9. Gunakan aplikasi menggambar (paint) atau aplikasi yang serupa, buatlah kembali 
syal setidaknya dari 10 kelompok yang berbeda. Minimal terdapat 3 syal yang 
berbeda dari negeri anda sendiri. 

10. Mendapatkan setidaknya 3 badge yang dapat diperoleh dari para anggota 
kepaduan di negara lain. Apa yang harus mereka lakukan untuh mendapatkan 
badge tersebut? 
 

3. Percakapan dengan Suara (Teamspeak) 
Pilih setidaknya satu tugas 

a. Unduh aplikasi Teamspeak, dan cara untuk terhubung melalui: 
www.scoutlink.net/teamspeak/  

b. Mempunyai setidaknya 5 percakapan dari 5 negara berbeda. Anda harus mencari 
tahu tentang: 

a. Negara dan kota terdekat mereka 
b. sebutan organisai kepanduan di negara mereka 
c. kegiatan kepanduan yang mereka sukai 
d. lagu apa yang mereka nyanyikan saat kegiatan perkemahan 

c. Belajar untuk mengucapkan kata ‘halo’, dan  setidaknya 4 kata maupun kalimat 
lain dalam bahasa yang berbeda dari bahasa nasional anda. Bertanyalah kepada 
seseorang yang paham tentang bahasa tersebut untuk mengajari anda tentang 
pengucapan yang benar. 

d. Mengajari anggota kepanduan lain untuk mengucapkan Janji Kepanduan dari 
negeri anda sendiri. 

e. Mempelajari Janji Kepanduan dari negara lain, termasuk bagaimana cara untuk 
mengucapkannya dengan benar jika diucapkan dalam bahasa yang berbeda. 

f. Belajar tentang perkemahan atau lagu kepanduan dari orang lain di dalam 
Teamspeak. Bernyanyilah dengan pembinamu, atau mengajarkan hal itu kepada 
kelompok anda pada kegiatan perkemahan selanjutnya, 

g. Mempelajari untuk mengucapkan huruf alfabet dalam berbagai bahasa yang 
berbeda. Ajaklah seseorang yang dapat berbicara bahasa tersebut untuk 
membantu anda di dalam Teamspeak. 

h. Memberitahu tahu kepada seseorang nama depan anda melalui TS menggunakan 
kode morse (tekan pada mikrofon, atau tekan tombol ‘push to talk button’ untuk 
menggunakannya). Ajak mereka untuk melakukan hal yang sama seperti anda. 
Pastikan bahwa anda telah memberitahu kepada semua orang bahwa akan 
melakukan kegiatan tersebut, sehingga tidak membuat mereka menjadi bingung.  
 

http://www.scoutlink.net/teamspeak/


4. Permainan (Minecraft, Uno, dll.) 
Pilih setidaknya satu tugas 
 
Anda juga dapat mengunjungi www.scoutlink.net/games untuk daftar permainan 
yang disebutkan, dimana anda dapat menemukan permainan tersebut dan 
bagaimana cara untuk memainkannya. 
 
MINECRAFT di dalam Server ScoutLink 

a. Mendapatkan pulau dengan level 10 dalam mode Skyblock 
b. Menyelesaikan 5 tantangan unik dalam mode Skyblock 
c. Memenangkan 3 permainan dalam mode skywars 
d. Membangun rumah kepanduan dalam mode Kreatif 
e. Membuat sebuah tempat perkemahan untuk kepanduan dalam mode Kreatif 
f. Mengumpulkan hal berikut dalam mode bertahan hidup: 64 balok kayu oak, 64 

batu bulat, 32 batu bara, 20 tulang, 15 gandum, 10 wol, dan 3 mata laba-laba. 
g. Mendapatkan sebuah mcMMO dengan level kekuatan 100 
h. Mengalahkan Ender Dragon 
i. Melakukan salah satu keahlian parkours 
j. Membuat tampilan yang mempresentasikan seragam kepanduan anda. 
k. Mendapatkan poin 100 dalam mode Duck Hunt 
l. Bermain 5 permainan Werewolf 

UNO di IRC 

m. Bermain dan memenangkan permainan UNO 
n. Mendapatkan 500 poin dalam permainan UNO 

WEREWOLVES di IRC 

o. Bermain sebanyak 5 kali dalam permainan Werewolves 
p. Memenangkan 1 pertandingan dalam permainan Werewolves 

TRIVIA di IRC 

q. Bermain 5 kali permainan 
r. Memberikan 3 ide baru untuk pertanyaan(disertai dengan jawaban) dan dikirim 

melalui email kami di (trivia@scoutlink.net) 

Permainan lain dalam dunia nyata 

s. Memainkan 3 permainan baru dengan kelompok kepanduan anda yang telah anda 
pelajari dari anggota kepanduan lain dalam ScouLink. Setidaknya terdapat satu 
permainan berasal dari negara lain yang berbeda dengan negara anda sendiri.  
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