
Penugasan Jikoshoukai 2015 

 

1. Individu  :  

 

- Membuat dua surat sekreatif mungkin untuk teman atau panitia, yang satu 

dibuat dari rumah dan yang satunya ditulis pada saat hari pelaksanaan 

jikoshokai. 

- Membuat gantungan tas yang berisi nama lengkap dan nama kelompok dari 

kertas buffalo sesuai dengan warna kelompok  dan bentuknya sesuai dengan 

yang sudah ditentukan , berukuran 11x15cm diikat dengan tali pita ukuran 

1cm berwarna putih. 

- Membawa chocolatos atau jenis coklat lainnya minimal 1, boleh membawa 

lebih. 

 

2. Kelompok: 

- Nametag  

Bentuk dan kreasi nametag bebas sesuai dengan ide dan kretifitas kelompok 

dengan ukuran minimal 21cm x 16cm. Nametag diikat dengan tali kain (pita) 

berwarna hitam berukuran 1cm,  nametag harus memuat: 

 Nama kelompok 

 Lambang prefektur 

 Nama lengkap 

 Tulisan “JIKOSHOUKAI 2015” 

 Foto berukuran 4x6cm dengan background FIB atau UB  

- Perform kelompok sesuai dengan yang sudah ditentukan. Maksimal waktu 

perform setiap kelompok adalah 7 menit termasuk dengan persiapan. 

- Membuat aksesoris bendera dengan lambang prefektur , warna bahan sesuai 

dengan warna kelompok. Satu individu harus membawa satu bendera. 

- Membuat aksesoris sekreatif mungkin yang menunjukkan ciri khas dari 

prefektur masing-masing kelompok, warna dominan sesuai warna kelompok. 

 

Nama Kelompok Warna Kelompok Bentuk Gantungan Tas 

Hokkaido Merah Love 

Osaka Hijau Daun 

Nagoya Kuning  Bulan sabit 

Kyouto Ungu Clover 

Kochi Orange Bintang 

Nagasaki Biru muda Awan 



Okinawa Navy Layang-layang 

Aomori Coklat (cream) Dasi / pita kupu-kupu 

Nara Pink Crystal 

 

  



Barang Bawaan dan Dresscode Jikoshoukai 2015 

A. Atribut 

1. Training gelap 

2. Kaos sesuai warna kelompok 

Kelompok Hokkaido : Merah 

Kelompok Osaka  : Hijau 

Kelompok Nagoya  : Kuning 

Kelompok Kyoto  : Ungu 

Kelompok Kochi  : Orange 

Kelompok Nagasaki : Biru muda 

Kelompok Okinawa  : Biru tua 

Kelompok Aomori  : Coklat 

Kelompok Nara  : Pink 

3. Tas ransel hitam 

4. Untuk maba putri rambut di kuncir satu kebelakang, untuk maba putri berjilbab 

memakai kerudung standar warna hitam 

5. Sepatu  Olahraga 

 

B. Barang Bawaan 

1. Nametag Outbond 

 

 

 

 

Ukuran: 20cm x 12cm 

Kertas HVS putih 

Nametag di tempel di punggung menggunakan lakban warna hitam di seluruh sisinya 

2. Botol aqua  600ml yang sudah dilubangi tutupnya, berisi cairan warna-warni sesuai 

warna kelompok 

3. Air wudhu (1,5 L) 

4. Alat Sholat 

5. Perbekalan: 

Jiko pergi berkelana ke negeri Salju Putih untuk menyelamatkan Putri Kentang Rebus 

Tumbuk dari Setan Pokpok. Saat di perjalanan, Jiko menemukan banyak kedelai 

kotak yang keras dan lembek, terus berjalan dan sampai ke Hutan Sayur Cina. Jiko 

melanjutkan perjalanannya dan menemukan Laut Merah yang luas. Setelah berhasil 

menyebrang Jiko kebingungan. Jalanan terpecah menjadi dua arah, masing-masing 

jalan tersebut bertuliskan “Pan” dan “Keeki”. Akhirnya Jiko pun memilih jalan “Pan”, 

jalan ini sangat empuk, namun di depan terdapat lautan lumpur berwarna coklat 

berlapis-lapis. Setelah berhasil melewati lumpur Jiko beristirahat, tiba-tiba ada 
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seorang nenek tua menghampirinya dan berkata “Kau bisa minum dan tidur dengan 

bantal ini”. Jiko pun menurutinya. Jiko bangun di pagi hari dan kaget melihat setan 

sudah berdiri di hadapannya. Dibelakangnya, Putri Kentang Rebus Tumbuk duduk 

dengan tangan terikat. Jiko pun membantu Putri Kentang Rebus Tumbuk melepaskan 

ikatannya, namun Putri tersebut kesakitan sehingga air mata beningnya mengalir. 

Lalu Jiko memberikannya batu-bata coklat yang membuatnya kuat dan akhirnya Putri 

memberikannya permata manis berkilauan dari Pulau Brawijaya. 

6. Obat pribadi 

7. Sandal Jepit 

8. Alat Tulis Menulis 

9. Jas Hujan 

10. Kantong Plastik 

 

 


