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Oleh DKD Jawa Timur 

 

A. Pendahuluan  

Pada saat ini banyak pramuka dan anak muda diseluruh dunia sedang menghadapi Covid-

19, sehingga banyak sekolah dan kegiatan ditutup. Penting untuk kita semuanya bersih 

diri dan melakukan Physical Distancing dengan tetap dirumah. Oleh karena itu Joti Special 

Edition ini dihadirkan guna menghubungkan pramuka dan anak muda diseluruh dunia 

yang saat ini sedang berada dirumah yang sedang tidak dapat bersekolah dan 

melaksanakan kegiatan rutin lainnya. Kegiatan Joti Special Edition ini dilaksanakan pada 

3-5 April 2020, disini kita semua dapat terhubung dengan orang lain, mempelajari 

keterampilan baru dan membangun persahabatan baru dari rumah selama masa yang 

penuh tantangan ini. Selamat Ber-JOTI dan terhubung dengan pramuka serta anak muda 

diseluruh dunia. 

Ada berbagai macam aktivitas yang akan diselenggarakan pada Joti Special Edition : 

1) Fun Zone 

2) Humanitarian Hub 

3) Scouting from home 

4) JOTI Chat 

5) JOTI Live 

6) Reflection Island 

7) Health & Wellbeing Oasis 

8) ‘Youth Got Talent’ Stage 

9) Digital Citizenship Den 

10) JOTI HQ 

11) Leaders' Camp 

12) JOTI Radio 

13) Be safe Online 

14) Welcome Tent 

15) World Scout Shop

Lebih lanjut dapat diakses melalui laman https://www.jotajoti.info/campsite 

B. Hal yang perlu diketahui pada kegiatan Joti Special Edition 

1. Joti dilakukan di rumah 

Joti Special Edition dilakukan secara individu/mandiri atau kelompok (maksimal 

anggota keluarga) di rumah masing-masing. Tidak disarankan berkumpul atau 

mengerahkan anggota di suatu tempat tertentu. Laksanakan Physical Distancing 

2. Tidak ada Jampuzz dan JID 

Sebagai pengganti JAMPUZZ atau JID, akan disediakan beberapa aktivitas yang 

nantinya dapat kamu ikuti bersama dengan peserta lainnya. Beberapa kegiatannya 

sudah tersedia di https://www.jotajoti.info/campsite 

https://www.jotajoti.info/campsite
https://www.jotajoti.info/campsite


 

3. Tidak ada Badge/Tiska 

Dalam Joti Special Edition ini tidak ada badge/tiska khusus. Kegiatan ini meminta kita 

untuk turun bergandengan tangan serta bersatu untuk melewati masa yang sulit dan 

penuh tantangan dengan senyum, semangat, doa, persatuan, dan tentunya aksi nyata. 

4. Patuh terhadap peraturan dan Kode Kehormatan Pramuka 

Sebagai seorang Pramuka wajib selalu mematuhi peraturan yang ada dan selalu 

menjaga Kode Kehormatan Pramuka yakni satya dan darma pramuka agar kita dapat 

menjadi manusia yang baik. 

5. Berpakaian sopan dan rapi 

Selalu berpakaian yang sopan dan rapi, jika perlu gunakan atribut pramuka yang 

dimiliki seperti setangan leher atau scarft. Pada saat ber Joti tidak menutup 

kemungkinan kita akan melakukan Video Conference dengan pramuka di seluruh dunia. 

Mari tunjukkan adat dan sopan santun kita sebagai warga NKRI dan Anggota Gerakan 

Pramuka 

6. Kedepankan Internet Safety 

Internet Safety atau konsep internet yang aman dan sehat. Sebagai anggota pramuka 

kita harus saling menjaga saat berselancar di dunia maya, salah satunya dengan tidak 

membagikan data identitas pribadi kita terhadap orang lain. Seperti nomor HP, Alamat, 

atau hal-hal penting lainnya. 

 

C. Perlengkapan yang diperlukan 

Pada pelaksanaan Joti ada beberapa macam jenis alat atau software yang dapat 

digunakan, beberapa diantaranya dapat diakses menggunakan Desktop atau Smartphone 

secara langsung. Karena Joti adalah Jamboree On The Internet, maka hal yang terpenting 

adalah koneksi internet yang stabil. Adapun software yang dapat digunakan diantaranya:  

1. Browser Internet : Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, dll 

2. Webcam : Skype atau Zoom 

3. VoIP : Teamspeak3 

4. Tambahan : Aplikasi Scoutlink IRC, Game Minecraft 

 

D. Panduan pendaftaran akun Scout.org 

Sebelum memulai kegiatan Joti, perlu untuk mendaftarkan diri pada Scout.org . 

1. Buka Website http://www.scout.org 

2. Klik tombol (Login  pojok kanan atas) dan pilih Register 

3. Isi Form sesuai dengan data diri kakak 

http://www.scout.org/


 

4. Pilih Negara Indonesia dan NSO Gerakan Pramuka 

5. Buka Email yang kakak gunakan untuk mendaftar, disana akan ada email masuk 

aktivasi akun Scout.org 

6. Klik link yang ada di email kakak untuk aktivasi akun Scout.org 

 

E. Panduan cara melakukan Joti 

Setelah tahu berbagai software yang digunakan dan telah mendaftarkan diri pada website 

scout.org, berikut tata cara penggunaan software untuk melaksanakan Joti. 

1. Browser Internet 

a. ScoutLink 

Scoutlink ini merupakan sebuah webchat, artinya sebuah media obrolan secara 

terbuka yang dapat digunakan oleh seluruh orang. Pada ScoutLink ini kita akan 

bisa mengobrol bebas baik secara terbuka atau privat. Scoutlink ini dapat dibuka 

secara langsung melalui browser internet baik di Laptop atau di Smartphone. 

Adapun langkah-langkahnya dapat sebagai berikut : 

• Buka laman web https://webchat.scoutlink.net/ 

• Pada kolom Nick, isi dengan nama kakak (gunakan nama terang dan hindari 

pengghunaan simbol atau karakter yang dapat membingungkan) 

• Pada kolom Channel, cari dan pilih #Indonesian  

• Klik tombol Connect, tunggu beberapa saat hingga terhubung ke server. 

Biasakan untuk mengucapkan salam sebelum memulai percakapan  

Catatan: 

▪ Bagi yang ingin bergabung ke channel lain dapat memilih channel 

sesuai yang diinginkan seperti #english, #chinese, dll.  

▪ Gunakan bahasa yang sesuai dengan channel tempat kita bergabung. 

Contoh Bahasa Indonesia untuk channel #Indonesian, Bahasa Inggris 

untuk channel #english. 

b. Joti TV 

Joti TV merupakan salah satu media partner Wosm dalam pelaksanaan Jota-Joti. 

Joti TV merupakan sebuah website media yang menghadirkan fitur chat, radio dan 

videocall dengan pramuka diseluruh dunia. Didalam Joti TV, mereka memiliki 2 

media, JotiCafe dan Digital Campfire.   

1. JotiCafe 

https://webchat.scoutlink.net/


 

JotiCafe ini merupakan media utama untuk dapat mengobrol dan 

menggunakan videocall secara langsung dengan pramuka diseluruh dunia. 

2. Joti Campfire 

Joti Campfire merupakan media berbagi gambar yang dibentuk dalam 

sebuah galeri foto yang dapat dilihat oleh pramuka seluruh dunia. foto yang 

diupload dapat berbentuk boomerang melalui webcam.  

 

• Buka laman https://joti.tv/ 

• Cari dan klik tombol Login , Login  menggunakan akun scout.org  

• Setelah Login , klik tombol Start dibawah kolom JOTIcafe atau JOTI 

Campfire. 

• Untuk JotiCafe Klik tombol Connect, tunggu beberapa saat hingga 

terhubung ke server dan webcam berjalan. Ucapkan salam di menu chat, 

lalu pilih pramuka yang ingin dihubungi. 

Catatan: 

▪ Usahakan untuk meminta izin terlebih dahulu jika ingin melakukan 

WebCam dengan pramuka lain.  

▪ Selalu gunakan Bahasa Inggris mengingat ada banyak pramuka atau 

pandu dari berbagai belahan dunia yang juga bergabung. 

 

c. Joti Radio 

JOTI Radio adalah stasiun radio JOTA-JOTI resmi dan merupakan media partner 

Wosm dalam pelaksanaan Jota-Joti. Mereka menyediakan siaran langsung radio 

dari studio UK 

• Buka laman https://jotiradio.org/ 

• Cari dan klik tombol Listen, akan muncul pop-up windows lalu klik Play  

• Radio internet JOTI akan otomatis diputar.  

2. WebCam 

a. Skype 

Skype adalah software dari Microsoft yang dapat didownload dan digunakan 

secara gratis. Kita dapat melakukan panggilan video dan audio, obrolan chat, 

mengirim file dll. Kita dapat berkomunikasi dengan pramuka diseluruh dunia 

dengan siaran video langsung. Aplikasi Skype bisa digunakan di Laptop dan 

Smartphone 

• Download aplikasi Skype untuk desktop maupun Smartphone.  

https://joti.tv/
https://jotiradio.org/


 

(https://www.skype.com/id/get-skype/) 

• Login  menggunakan akun Microsoft, jika tidak memiliki dapat registrasi 

terlebih dahulu 

• Untuk melakukan percakapan dengan orang lain, kamu dapat mengakses 

laman https://www.joti.tv/portal/?page=skype untuk menemukan 

phonebook skype pramuka dari berbagai negara. 

• Kalian tinggal mengklik daftar yang ada di website tersebut dan akan secara 

otomatis menambahkan didaftar pertemanan skype. 

• Jika gagal kalian juga dapat secara manual mengetiknya di kolom pencarian 

yang ada di aplikasi skype. 

 

b. Zoom 

Hampir sama seperti Skype, Zoom merupakan software yang digunakan untuk 

panggilan video. Namun kelebihannya Zoom dapat digunakan untuk melakukan 

panggilan video hingga 100 orang atau lebih secara bersamaan. 

• Unduh aplikasi Zoom dapat digunakan melalui Desktop maupun Smartphone.  

(https://zoom.us/download) 

• Kamu bisa menggunakan software Zoom ini tanpa Login . Namun jika kamu 

ingin Login  dapat menggunakan akun Google atau Facebook 

• Klik Join a Meeting, masukkan ID meeting dan Nama kamu 

• Untuk melakukan percakapan dengan orang lain, kamu membutuhkan ID 

Meeting. ID Meeting ini sama seperti halnya sebuah channel untuk kamu 

gunakan berkomunikasi. Kamu bisa membuatnya atau menunggu undangan 

dari orang lain. 

Catatan: Zoom dapat digunakan secara gratis namun memiliki batasan, yakni 

batas waktu hanya 40 menit setelah itu akan otomatis Logout dari channel ID 

Meeting. 

 

3. VoIP (Voice over Internet Protocol) 

a. TeamSpeak 

• Unduh aplikasi Teamspeak  untuk desktop maupun Smartphone.  

(https://www.teamspeak.com/en/downloads/) 

• Bukalah aplikasinya, lalu buka tab Connection, klik tombol Connect 

https://www.skype.com/id/get-skype/
https://www.joti.tv/portal/?page=skype
https://zoom.us/download
https://www.teamspeak.com/en/downloads/


 

• Pada kolom Server Address diisi dengan teamspeak.scoutlink.net, kolom 

Server Password dibiarkan kosong.  

• Kolom Nickname diisi dengan nama singkat dan jelas. Setelah itu klik tombol 

Connect  

• Pilih channel #Indonesian dengan cara double click pada channel tersebut 

 

Catatan: Untuk dapat berbicara kamu perlu menekan tombol PTT (Push-to-Talk). 

Tombol default adalah Ctrl, namun kamu dapat mengatur tombolnya pada menu 

pengaturan aplikasi (Shortcut: Alt + P) 

 

4. Tambahan 

a. Scoutlink IRC untuk Android 

• Download aplikasi ScoutLink IRC di Playstore  

• Buka aplikasi lalu isi kolom Nickname dengan nama yang sederhana dan jelas  

• Pastikan sudah men-checklist pilihan “show channel list after connecting”. Lalu 

klik tombot Chat  

• Sebuah pop-up berisi channel list akan muncul, cari dan klik channel 

#Indonesian tunggu sesaat hingga bergabung di channel dan mulailah 

mengucapkan salam kepada pramuka disana.  

Catatan: Kamu juga dapat menggunakan aplikasi Client IRC lainnya. Tapi 

sebelumnya pastikan untuk mengisi kolom server dengan irc.scoutlink.net atau 

chat.scoutlink.net supaya dapat terhubung dengan server resmi JOTI yang telah 

ditunjuk oleh WOSM 

b. Game Minecraft 

Minecraft merupakan sebuah game berbasis Crafting Open World, didalamnya 

memuat sebuah dunia berbentuk kubus yang dapat dijelajahi dan membuat 

beraneka ragam kreasi. Minecraft merupakan game berbayar (perlu membeli 

terlebih dahulu sebelum memainkan). Dapat dimainkan di berbagai platform 

seperti Desktop, Smarphone, Xbox, dan Playstation.  

Adapun server yang dapat digunakan melalui: 

• Start Minecraft dan pilih “Multiplayer”.  

• Add new server “minecraft.scoutlink.net” 

(standard port 25565). 

 


