
Kiat Awal Tentang

ScoutLink
Bergabung & Mengikuti Giat JOTI



Apa itu JOTI?
● JOTI merupakan kegiatan 

pertemuan pramuka dari 
seluruh dunia secara daring!

● JOTI selalu diadakan tiap 
tahun sejak 1995

● Kegiatan chatting selama 
JOTI disediakan oleh 
ScoutLink



Apa itu Scoutlink?

● ScoutLink merupakan IRC chat network dari dan 
untuk pramuka seluruh dunia

● Kami selalu “buka” 24/7, 365 hari dalam setahun! 
● Relawan operators kami memoderasi tiap kanal 

ScoutLink setiap saat untuk keamanan tiap peserta.
● IRC sedikit berbeda dari kanal/apps chat lain, 

karena kamu membutuhkan client tersendiri untuk 
bergabung ke jaringan kami

● Karena itu, ScoutLink menyediakan client chat gratis 
yang disebut ScoutLink Webchat!



Let’s try it out!
Sebelumnya, dimohon untuk membaca 
rules/peraturan dan safety/panduan 

keselamatan kami.



1. Selalu ikuti Kode Kehormatan Pramuka setiap saat.

2. Kami melarang adanya pertukaran konten eksplisit dalam bentuk 

apapun.

3. Dilarang untuk membanjiri, spam, atau menyalah gunakan SL.

Termasuk mengirim text sama berulang, atau mengirim 

text/karakter random yang tak masuk akal.

4. Dilarang untuk membagikan informasi pribadi.

Termasuk didalamnya email, nomor telepon, social media, dan data 

diri lengkap.

5. Jangan megirimkan pm/japri kepada peserta jika anda berusia 18 

tahun dan vice-versa

ScoutLink Rules:



Terkait Private Messages

● Adalah hal yang umum untuk menerima PM ketika 
menggunakan ScoutLink

● Dikarenakan belum ada cara untuk mengetahui apakah mereka 
merupakan pembina/adult dan pesdik/youth (Kecuali mereka 
adalah relawan ScoutLink) Mohon untuk tak merespon PM 
tersebut

● Jika peserta mengirim PM tanpa izin, atau jika mereka mengirim 
sesuatu yang melanggar peraturan ScoutLink, anda dapat 
melaporkan kejadian tersebut kepada operator.

● Kamu dapat menolak mayoritas PM dengan mengetik /mode +R



Bergabung:
Buka laman 

webchat.scoutlink.net



Welcome to Scoutlink!

1. Pilih sebuah nickname. Jangan 
menggunakan informasi pribadi 
ataupun kata yang tak pantas

2. Pilih kanal pada tab channels
3. Abaikan “I have a NickServ 

password”
4. Klik connect!



Time to join the fun
● Welcome to ScoutLink! Kamu akan 

langsung bergabung pada kanal 

yang dipilih sebelumnya

● Jika tak ada chat yang terlihat, 

jangan kawatir. IRC memang tak 

menampilkan pesan sebelum kamu 

bergabung.

● Kamu dapat mengirimkan chat 

dengan men-klik tombol kirim yang 

berbentuk “pesawat kertas” 

dibawah

#help



Berganti kanal
1. Kamu dapat berganti kanal dengan 

klik tombol opsi pada pojok kiri atas 

layar

2. Kamu dapat memilih kanal yang 

sebelumya telah baergabung yang 

ditampilkan pada opsi tersebut

3. PM/Japri juga akan ditampikan. PM 

akan ditampikan dengan ikon satu 

“chat bubble”.

#help

#help

Username



That’s all!
Have fun, Jangan takut 

untuk bertanya ke pembina 
dan operator, atau join ke 
#help jika kamu memiliki 

pertanyaan!


