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KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Salam Pramuka 

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia dan 

rahmat-Nya kumpulan materi ini dapat tersusun dalam format yang demikian sederhana 

ini. Kesulitan dan rasa malas adalah hal yang sangat berat untuk kami dalam penusunan 

buku ini.  

 Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Kak Suhirman, S.Pd. selaku Pembina Gudep 04.353-04.314 masa bakti 

2001/2002 atas segala bimbingannya. 

2. Kakak-kakak Dewan Ambalan masa bakti 1999/2000 dan 2000/2001, Rekan-

rekan Dewan Ambalan masa Bakti 2001/2002, adik-adik Dewan Ambalan masa 

bakti 2002/2003 sampai dengan 2008/2009 yang tergabung dalam IKADA PS 

atas bimbingan, dorongan baik materiil maupun spirituil, rasa kekeluargaan dan 

persahabatan. 

3. Adik-adik Dewan Ambalan Masa Bakti 2009/2010 atas dukungannya. 

4. Kakak – Kakak Pembina Ambalan Pandawa Srikandi atas bimbingan dan 

dukungannya 

5. Rekan-rekan di Racana Diponegoro UNDIP atas bantuan materi dalam 

melengkapi buku ini. 

6. Seseorang yang walaupun kurang suka bila saya ikut kegiatan Pramuka tetapi 

tetap memberikan dorongan semangat. 

Penyusunan buku materi ini adalah semata-mata keinginan untuk memberikan 

kemudahan bagi adik-adik di Ambalan Pandawa Srikandi yang akan mengikuti ujian 

kecakapan Bantara. Mengingat buku materi yang lama (buku tahun 2005) telah dalam 

kondisi yang “memprihatinkan”. Serta sebagai revisi buku tahun 2009 yang masih ada 

kekurangan baik dalam materi maupun bahan yang kurang up to date. 

Kami sadar akan segala kekurangan yang ada dalam kumpulan materi ini. Kami 

berharap bahwa acuan ini jangan dijadikan bahan mutlak. Apalagi di jaman sekarang 

yang mudah berubah dengan cepat. Kesalahan seminimal mungkin berusaha kami 

hindari, namun tiada gading yang tak retak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. 

Mudah mudahan dapat berguna bagi kita semua, khususnya Gerakan Pramuka 

terutama Ambalan Pandawa Srikandi. 

 

Ikhlas Bakti Bina Bangsa Berbudi Bawa Laksana 

 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

 

Purwodadi, 1 Desember 2010 

Penyusun 

 

 

 

Dimas Rahmat PSAP, S.Pt. 
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Robert Stephenson Smith Baden Powel 

22 Februari 1857- 8 Januari 1941 

 
“Scouting is not a science to be solemny studied, not is it a collection 

of doctrine and texts. NO! it is a jolly game in the out of doors, 

where boy-men and boy can go adventuring together as leader and 

younger brothers, picking up health and happiness, handicraft and 

helpfulness.” Lord Boden Powel of Gilwell 

 

Artinya : 

“Kepanduan/ kepramukaan bukan suatu ilmu yang harus 

dipelajari secara tekun, bukan pula suatu kumpulan dari ajaran-

ajaran dan naskah-naskah. Bukan! Itu adalah suatu permainan 

yang menyenangkan di alam terbuka,dimana orang dewasa dan 

anak-anak pergi bersama-sama.  Mengadakan pengembaraan 

seperti kakak beradik, membina kesehatan dan kebahagiaan, 

keterampilan dan kesediaan memberikan pertolongan”  
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Sejarah Kepanduan Sedunia 

 

 Awal tahun 1908 Baden Powell menulis pengalamannya untuk 

acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat 

buku dengan judul “Scouting For Boys”. Buku ini cepat tersebar di Inggris 

dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan 

yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boys Scout. 

  Tahun 1912 atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes didirikan 

organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan 

oleh istri beliau. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB (anak 

serigala) dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman 

kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh 

induk serigala.  

Tahun 1918 beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 

1922 beliau menerbitkan buku Rovering To Success (Mengembara Menuju Bahagia). Buku ini 

menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh 

sampannya menuju ke pantai bahagia.  

 Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang 

pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang 

pramuka dari 27 Negara dan pada saat itu Baden Powell 

diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia (Chief Scout of 

The World). 

• Tahun 1924 Jambore II            di Ermelunden, Copenhagen, Denmark 

• Tahun 1929 Jambore III          di Arrow Park, Birkenhead, Inggris 

• Tahun 1933 Jambore IV           di Godollo, Budapest, Hongaria 

• Tahun 1937 Jambore V            di Vogelenzang, Blomendaal, Belanda 

• Tahun 1947 Jambore VI           di Moisson, Perancis 

• Tahun 1951 Jambore VII         di Salz Kamergut, Austria 

• Tahun 1955 Jambore VIII        di sutton Park, Sutton Coldfild, Inggris 

• Tahun 1959 Jambore IX          di Makiling, Philipina 

• Tahun 1963 Jambore X            di Marathon, Yunani 

• Tahun 1967 Jambore XI          di Idaho, Amerika Serikat 

• Tahun 1971 Jambore XII         di Asagiri, Jepang 

• Tahun 1975 Jambore XIII        di Lillehammer, Norwegia 

• Tahun 1979 Jambore XIV        di Neishaboor, Iran tetapi dibatalkan 

• Tahun 1983 Jambore XV         di Kananaskis, Alberta, Kanada 

• Tahun 1987 Jambore XVI        di Cataract Scout Park, Australia 



Buku Materi Pramuka Penegak  
Ambalan Pandawa Srikandi Gudep 04. 137- 04. 134 SMA Negeri 1 Purwodadi 

PERSEMBAHAN IKATAN ALUMNI BANTARA DAN DEWAN AMBALAN PANDAWA SRIKANDI  
(Copyright by drpsap_turtle 2010) 

5 

• Tahun 1991 Jambore XVII       di Korea Selatan 

• Tahun 1995 Jambore XVIII     di Belanda 

• Tahun 1999 Jambore XIX        di Chili, Amerika Selatan 

• Tahun 2003 Jambore XX         di Thailand 

 Tahun 1914 beliau menulis petunjuk untuk kursus Pembina Pramuka dan baru dapat 

terlaksana tahun 1919. Dari sahabatnya yang bernama W.F. de Bois Maclarren, beliau 

mendapat sebidang tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan 

Pembina Pramuka dengan nama Gilwell Park.  

Tahun 1920 dibentuk Deewan Internasional dengan 9 orang anggota dan Biro Sekretariatnya di 

London, Inggris dan tahun 1958 Biro Kepramukaan sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa 

Kanada. Tanggal 1 Mei 1968 Biro kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss.  

 Sejak tahun 1920 sampai 19 Kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-

turut oleh Hebert Martin (Inggris). Kolonel J.S. Nilson (Inggris), Mayjen D.C. Spry (Kanada) 

yang pada tahun 1965 diganti oleh R.T. Lund 1 Mei 1968 diganti lagi oleh DR. Laszio Nagy 

sebagai Sekjen. 

  Biro Kepramukaan sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan yaitu Costa Rica, 

Mesir, Philipina, Swiss dan Nigeria. Sedangkan Biro kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di 

London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika dan Amerika Latin. 
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SEJARAH GERAKAN PRAMUKA 

AWAL KEPRAMUKAAN DI INDONESIA 

Masa Hindia Belanda 

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam 
pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta ada dan berkembangnya pendidikan 
kepramukaan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepramukaan itu tampak 
adanya dorongan dan semangat untuk bersatu, namun terdapat gejala adanya berorganisasi 
yang Bhinneka. 

Organisasi kepramukaan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang "Nederlandse Padvinders 
Organisatie" (NPO) pada tahun 1912, yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kwartir 
besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi "Nederlands-Indische Padvinders 
Vereeniging" (NIPV) pada tahun 1916. 

Organisasi Kepramukaan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah "Javaanse 
Padvinders Organisatie" (JPO); berdiri atas prakarsa S.P. Mangkunegara VII pada tahun 1916. 

Kenyataan bahwa kepramukaan itu senapas dengan pergerakan nasional, seperti tersebut di 
atas dapat diperhatikan pada adanya "Padvinder Muhammadiyah" yang pada 1920 berganti 
nama menjadi "Hisbul Wathon" (HW); "Nationale Padvinderij" yang didirikan oleh Budi Utomo; 
Syarikat Islam mendirikan "Syarikat Islam Afdeling Padvinderij" yang kemudian diganti menjadi 
"Syarikat Islam Afdeling Pandu" dan lebih dikenal dengan SIAP, Nationale Islamietishe 
Padvinderij (NATIPIJ) didirikan oleh Jong Islamieten Bond (JIB) dan Indonesisch Nationale 
Padvinders Organisatie (INPO) didirikan oleh Pemuda Indonesia. 

Hasrat bersatu bagi organisasi kepramukaan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan 
terbentuknya PAPI yaitu "Persaudaraan Antara Pandu Indonesia" merupakan federasi dari 
Pandu Kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIJ dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928. 

Federasi ini tidak dapat bertahan lama, karena niat adanya fusi, akibatnya pada 1930 berdirilah 
Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java Padvinders/Pandu 
Kebangsaan (JJP/PK), INPO dan PPS (JJP-Jong Java Padvinderij); PK-Pandu Kebangsaan). 

PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia 
(BPPKI) pada bulan April 1938. 

Antara tahun 1928-1935 bermuncullah gerakan kepramukaan Indonesia baik yang bernafas 
utama kebangsaan maupun bernafas agama. kepramukaan yang bernafas kebangsaan dapat 
dicatat Pandu Indonesia (PI), Padvinders Organisatie Pasundan (POP), Pandu Kesultanan 
(PK), Sinar Pandu Kita (SPK) dan Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI). Sedangkan yang 
bernafas agama Pandu Ansor, Al Wathoni, Hizbul Wathon, Kepanduan Islam Indonesia (KII), 
Islamitische Padvinders Organisatie (IPO), Tri Darma (Kristen), Kepanduan Azas Katholik 
Indonesia (KAKI), Kepanduan Masehi Indonesia (KMI). 

Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan 
Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan "All Indonesian Jamboree". Rencana ini 
mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang 
kemudian disepakati diganti dengan "Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem" disingkat 
PERKINO dan dilaksanakan pada tanggal 19-23 Juli 1941 di Yogyakarta. 

Masa Bala Tentara Dai Nippon 

"Dai Nippon" ! Itulah nama yang dipakai untuk menyebut Jepang pada waktu itu. Pada masa 
Perang Dunia II, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan 
Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepramukaan, dilarang 
berdiri. Namun upaya menyelenggarakan PERKINO II tetap dilakukan. Bukan hanya itu, 
semangat kepramukaan tetap menyala di dada para anggotanya. 

Masa Republik Indonesia 

Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan 
berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan 
Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi 
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kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Konggres Kesatuan 
Kepanduan Indonesia. 

Kongres yang dimaksud, dilaksanakan pada tanggal 27-29 Desember 1945 di Surakarta 
dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap 
pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan "Janji Ikatan Sakti", lalu pemerintah RI mengakui 
sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri 
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.93/Bag. A, tertanggal 1 Februari 1947. 

Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan 
pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948 waktu diadakan api unggun di halaman 
gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Soeprapto 
menghadap Tuhan, gugur sebagai Pandu, sebagai patriot yang membuktikan cintanya pada 
negara, tanah air dan bangsanya. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang 
berdiri,. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putera 
Indonesia (KPI), Pandu Puteri Indonesia (PPI), Kepanduan Indonesia Muda (KIM). 

Masa perjuangan bersenjata untuk mempertahankan negeri tercinta merupakan pengabdian 
juga bagi para anggota pergerakan kepramukaan di Indonesia, kemudian berakhirlah periode 
perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahakan kemerdekaan itu, pada waktu 
inilah Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres II di Yogyakarta pada tanggal 20-22 
Januari 1950. 

Kongres ini antara lain memutuskan untuk menerima konsepsi baru, yaitu memberi kesempatan 
kepada golongan khusus untuk menghidupakan kembali bekas organisasinya masing-masing 
dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya 
organisasi kepramukaan di Indonesia dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344/Kab. 
tertanggal 6 September 1951 dicabutlah pengakuan pemerintah bahwa Pandu Rakyat 
Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepramukaan di Indonesia, jadi keputusan nomor 
93/Bag. A tertanggal 1 Februari 1947 itu berakhir sudah. 

Mungkin agak aneh juga kalau direnungi, sebab sepuluh hari sesudah keputusan Menteri No. 
2334/Kab. itu keluar, maka wakil-wakil organi-sasi kepramukaan menga-dakan konfersensi di 
Ja-karta. Pada saat inilah tepatnya tanggal 16 September 1951 diputuskan berdirinya Ikatan 
Pandu Indonesia (IPINDO) sebagai suatu federasi. 

Pada 1953 Ipindo berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia 

Ipindo merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putera, sedangkan bagi organisasi 
puteri terdapat dua federasi yaitu PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia) dan 
POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Puteri Indonesia). Kedua federasi ini pernah 
bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia, dalam perjalanan ke 
Australia. 

Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-10 Ipindo menyelenggarakan 
Jambore Nasional, bertempat di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10-20 Agustus 1955, 
Jakarta. 

Ipindo sebagai wadah pelaksana kegiatan kepramukaan merasa perlu menyelenggarakan 
seminar agar dapat gambaran upaya untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup 
kepramukaan. Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan Januari 1957. 

Seminar Tugu ini menghasilkan suatu rumusan yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi 
setiap gerakan kepramukaan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan ke-pramukaan yang 
ada dapat dipersatukan. Setahun kemudian pada bulan November 1958, Pemerintah RI, dalam 
hal ini Departemen PP dan K mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat, dengan topik 
"Penasionalan Kepanduan". 

Kalau Jambore untuk putera dilaksanakan di Ragunan Pasar Minggu-Jakarta, maka PKPI 
menyelenggarakan perkemahan besar untuk puteri yang disebut Desa Semanggi bertempat di 
Ciputat. Desa Semanggi itu terlaksana pada tahun 1959. Pada tahun ini juga Ipindo 
mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT. Makiling Filipina. 

Nah, masa-masa kemudian adalah masa menjelang lahirnya Gerakan Pramuka. 
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KELAHIRAN GERAKAN PRAMUKA 

Latar Belakang Lahirnya Gerakan Pramuka 

Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961, jadi kalau akan menyimak latar 
belakang lahirnya Gerakan Pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, 
kejadian dan peristiwa pada sekitar tahun 1960. 

Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan kita lihat bahwa jumlah 
perkumpulan kepramukaan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu 
tidak sepandan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu. 

Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah Ketetapan MPRS 
Nomor II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960 tentang rencana pembangunan Nasional 
Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan Pasal 330. C. yang menyatakan 
bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya penertiban tentang 
kepanduan (Pasal 741) dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui 
rencana Pemerintah untuk mendirikan Pramuka (Pasal 349 Ayat 30). Kemudian kepanduan 
supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powellisme (Lampiran C Ayat 8). 

Ketetapan itu memberi kewajiban agar Pemerintah melaksanakannya. Karena itulah 
Pesiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin 
gerakan kepramukaan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah 
Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan 
aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu 
yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku 
Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri 
Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Panitia ini tentulah 
perlu sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI No.112 Tahun 1961 
tanggal 5 April 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka 
dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. 

Ada perbedaan sebutan atau tugas panitia antara pidato Presiden dengan Keputusan Presiden 
itu. 

Masih dalam bulan April itu juga, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 1961 
tanggal 11 April 1961 tentang Panitia 
Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota 
Panitia ini terdiri atas Sri Sultan Hamengku 
Buwono IX, Prof. Prijono, Dr. A. Azis Saleh, 
Achmadi dan Muljadi Djojo Martono (Menteri 
Sosial). 

Panitia inilah yang kemudian mengolah 
Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai 
Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor 238 
Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang 
Gerakan Pramuka. 

 

Kelahiran Gerakan Pramuka Kelahiran  

Lahirnya Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan yaitu : 

1. Pidato Presiden/Mandataris MPRS dihadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili 
organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana 
Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI TUNAS GERAKAN PRAMUKA 

2. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961, 
tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya 
organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi 
anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan 
Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola 
Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah; Hari 
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Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan 
merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ke tiga. Peristiwa ini 
kemudian disebut sebagai HARI PERMULAAN TAHUN KERJA. 

3. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas 
meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, dilakukan di Istana Olahraga 
Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI 
IKRAR GERAKAN PRAMUKA. 

4. Pelantikan Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari di Istana Negara, diikuti defile Pramuka 
untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan 
Panji-Panji Gerakan Pramuka, dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal pada tanggal 
14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PRAMUKA. 

Gerakan Pramuka Diperkenalkan 

Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan 
Proklamasi Kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh 
karena itu Keppres RI No.238 Tahun 1961 perlu ada pendukungnya yaitu pengurus dan 
anggotanya. 

Menurut Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis 
Pimpinan Nasional (MAPINAS) yang di dalamnya terdapat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 
dan Kwartir Nasional Harian. 

Badan Pimpinan Pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17-8-’45, 
yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang di antaranya duduk dalam Kwarnas 17 orang 
dan dalam Kwarnasri 8 orang. 

Namun demikian dalam realisasinya seperti tersebut dalam Keppres RI No.447 Tahun 1961, 
tanggal 14 Agustus 1961 jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang dengan rincian dari 70 
anggota itu 17 orang di antaranya sebagai anggota Kwarnas dan 8 orang di antara anggota 
Kwarnas ini menjadi anggota Kwarnari. 

Mapinas diketuai oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden RI dengan Wakil Ketua I, Sri Sultan 
Hamengku Buwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh. 

Sementara itu dalam Kwarnas, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjabat Ketua dan Brigjen 
TNI Dr.A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kwarnari. 

Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 
14 Agustus 1961 bukan saja di Ibukota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. 
Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan Apel Besar yang diikuti 
dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. 

Sebelum kegiatan pawai/defile, Presiden melantik anggota Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari, di 
Istana negara, dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji 
Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia (Keppres No.448 Tahun 1961) yang diterimakan 
kepada Ketua Kwartir Nasional, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sesaat sebelum pawai/defile 
dimulai. 

Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai HARI 
PRAMUKA yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka. 
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SEKILAS GERAKAN PRAMUKA 

Pengertian Kepramukaan 

Kepramukaan pada hakekatnya adalah :  

• Suatu proses pendidikan dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan bagi anak dan 
pemuda di bawah tanggungjawab orang dewasa; 

• Yang dilaksanakan di luar lingkungan pendidikan sekolah dan di luar lingkungan 
pendidikan keluarga dan di alam terbuka; 

• Dengan menggunakan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan. 

Sifat Kepramukaan 

Berdasarkan resolusi Konferensi Kepramukaan Sedunia tahun 1924 di Kopenhagen, Denmark, 
maka kepramukaan mempunyai tiga sifat atau ciri khas, yaitu : 

Nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepramukaan di suatu 
negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan dan 
kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.  

Internasional, yang berarti bahwa organisasi kepramukaan di negara manapun di dunia ini 
harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara 
sesama Pramuka dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan/agama, 
golongan, tingkat, suku dan bangsa. 

Universal, yang berarti bahwa kepramukaan dapat dipergunakan di mana saja untuk 
mendidik anak-anak dari bangsa apa saja, yang dalam pelaksanaan pendidikannya 
selalu menggunakan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan. 

Fungsi Kepramukaan 

Dengan landasan uraian di atas, maka kepramukaan mempunyai fungsi sebagai : 

Kegiatan menarik bagi anak atau pemuda 

Kegiatan menarik di sini dimaksudkan kegiatan yang menyenangkan dan mengandung 
pendidikan. Karena itu permainan harus mempunyai tujuan dan aturan permainan, jadi 
bukan sekadar main-main, yang hanya bersifat hiburan saja, tanpa aturan dan tujuan, 
dan tidak bernilai pendidikan. Karena itu lebih tepat kita sebut saja kegiatan menarik. 

Pengabdian bagi orang dewasa 

Bagi orang dewasa kepramukaan bukan lagi permainan, tetapi suatu tugas yang 
memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Orang dewasa ini mempunyai 
kewajiban untuk secara sukarela membaktikan dirinya demi suksesnya pencapaian 
tujuan organisasi. 

Alat bagi masyarakat dan organisasi 

Kepramukaan merupakan alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat setempat, dan juga alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan 
organisasinya. Jadi kegiatan kepramukaan yang diberikan sebagai latihan berkala 
dalam satuan pramuka itu sekedar alat saja, dan bukan tujuan pendidikannya. 

Istilah Gerakan Pramuka dan Pramuka 

Gerakan Pramuka adalah nama organisasi yang merupakan wadah proses pendidikan 
kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. 

Sebelum tahun 1961 di Indonesia pernah berdiri berbagai macam organisasi kepramukaan 
seperti Pandu Rakyat Indonesia, Kepanduan Bangsa Indonesia, Hizbul Waton dan lain-lain. 
Sekarang hanya satu organisasi yang disebut Gerakan Pramuka. 

Pramuka merupakan sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka, yang berusia antara 7 sampai 
dengan 25 tahun, dan berkedudukan sebagai peserta didik, yaitu sebagai Pramuka Siaga, 
Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Kelompok anggota yang lain 
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yaitu Pembina Pramuka, Andalan, Pleatih, Pamong Saka, Staff Kwartir dan Majelis 
Pembimbing. 

Disamping itu kata Pramuka juga dapat diartikan praja muda karana, yaitu rakyat muda yang 
suka berkarya. 

Tujuan Gerakan Pramuka 

Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-Prinsip 
Dasar dan Metode Kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, 
kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia, agar supaya : 

Menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta : 

tinggi mental - moral - budi pekerti dan kuat keyakinan beragamanya. 

tinggi kecerdasan dan keterampilannya. 

kuat dan sehat fisiknya. 

Menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; sehingga menjadi angota masyarakat yang baik dan 
berguna, yang sanggup dan mampu menyelanggarakan pembangunan bangsa dan 
negara. 

Tujuan tersebut merupakan cita-cita Gerakan Pramuka. Karena itu semua kegiatan yang 
dilakukan oleh semua unsur dalam Gerakan Pramuka harus mengarah pada pencapain tujuan 
tersebut. 

Tugas Pokok 

Tugas pokok Gerakan Pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi 
anak dan pemuda Indonesia, menuju ke tujuan Gerakan Pramuka, sehingga dapat 
membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta 
mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. 

Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan tersebut Gerakan Pramuka selalu 
memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan dan minat peserta didiknya.  

Gerakan Pramuka berkewajiban melaksanakan Eka Prasetya Pancakarsa. 

Karena kepramukaan bersifat nasional, maka gerak dan kegiatan Gerakan 
Pramuka disesuaikan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional 
bangsa Indonesia ini tercantum dalam Garis Besar Haluan Negara, yang 
merupakan Ketetapan MPR. Gerakan Pramuka dalam iktu membantu 
pelaksanaan GBHN tersebut selalu mengikuti kebijakan Pemerintah dan segala 
peraturan perundang-undangannya. 

Gerakan Pramuka hidup dan bergerak di tengah masyarakat dan berusaha membentuk 
tenaga kader pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Karenanya Gerakan 
Pramuka harus memperhatikan pula keadaan, kemampuan, adat dan harapan 
masyarakat, termasuk orang tua Pramuka, sehingga Gerakan Pramuka terutama pada 
satuan-satuannya dapat menyiapkan tenaga Pramuka sesuai dengan apa yang 
diharapkan orang tua Pramuka dan masyarakat setempat. 

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Gerakan Pramuka menggunakan Prinsip Dasar dan 
Metode Kepramukaan, sistim among dan berbagai metoda penyajian lainnya. Para 
Pramuka mendapat pembinaan dalam satuan-gerak sesuai dengan usia dan bidang 
kegiatannya dengan memgikuti ketentuan pada Syarat Kecakapan Umum, Syarat 
Lecakapan Khusus dan Syarat Pramuka Garuda. 

Sasaran yang ingin dicapai dengan pendidikan kepramukaan itu ialah : 

kuat keyakinan beragamanya.  

tinggi mental dan moralnya, serta berjiwa Pancasila.  

sehat, segar dan kuat jasmaninya.  

cerdas, segar dan kuat jasmaninya.  
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berpengetahuan luas dan dalam.  

berjiwa kepemimpinandan patriot.  

berkesadaran nasional dan peka terhadap perubahan lingkungan.  

berpengalaman banyak. 

 

Kiasan dasar 

Kiasan dasar adalah alam pikiran yang mengandung kiasan (gambaran) sesuatu yang 
disanjung dan didambakan. Yang menjadi kiasan dasar Gerakan Pramuka adalah romantika 
perjuangan besar bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka kiasan ini mengambil hal-hal yang 
ada hubungannya dengan perjuangan bangsa. Baik pada masa lalu, maupun perjuangan 
pembangunan pada masa sekarang. 

Berhubung dengan kiasan itu, maka kata-kata penting dalam urut-urutan perjuangan bangsa 
Indonesia sejak masa lampau sampai sekarang dipergunakan istilah-istilah di dalam Gerakan 
Pramuka, yaitu anak didik yang umur 7 - 10 tahun disebut Siaga, yang umur 11 - 15 tahun 
disebut Penggalang, yang umur 16 - 20 tahun disebut Penegak dan umur 21 - 25 tahun disebut 
Pandega. Orang dewasa yang memimpin Pramuka disebut Pembina, anggota Kwartir disebut 
Andalan. 

Sesuai dengan tingkat kecakapan yang dicapai oleh seorang Pramuka, maka istilah-istilah 
tersebut di atas ditambah istilah belakang : Siaga Mula, Siaga Bantu, Siaga Tata, Penggalang 
Ramu, Penggalang Rakit, Penggalang Terap, Penegak Bantara, Penegak Laksana (tentang 
Pandega hanya ada satu tingkat). 

Satuan kecil untuk Siaga disebut Barung (tempat penjaga ramuan bangunan). Satuan yang 
terdiri dari beberapa Barung disebut Perindukan (tempat dimana anak cucu berkumpul). Satuan 
untuk Penggalang disebut Regu (gardu, pangkalan untuk meronda). Satuan yang terdiri dari 
beberapa regu disebut Pasukan, (tempat suku berkumpul. Satuan kecil untuk Penegak disebut 
Sangga (rumah kecil untuk orang yang bertanggung jawab menggarap sawah/ladang). Satuan 
kecil untuk Pandega disebut Racana (pondasi, alas tiang, umpak atap). Satu perindukan Siaga, 
satu Pasukan Penggalang, satu Ambalan Penegak dan satu Racana Pandega, bersama 
merupakan satu Gugusdepan (kombinasi satuan-satuan yang bertugas di depan, terdepan, 
yang langsung menghadapi tantangan). 

Prinsip Dasar dan Metodik Kepramukaan 

Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan merupakan prinsip yang digunakan dalam pendidikan 
kepramukaan, yang membedakannya dengan gerakan pendidikan lainnya.  

Baden-Powell sebagai penemu pendidikan kepramukaan telah menyusun prinsip-Prinsip Dasar 
dan Metode Kepramukaan dan menggunakannya untuk membina generasi muda melalui 
pendidikan kepramukaan. Beberapa prinsip itu didasarkan pada kegiatan anak atau remaja 
sehari-hari. 

Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan itu harus diterapkan secara menyeluruh. Bila sebagian 
dari prinsip itu dihilangkan, maka organisasi itu bukan lagi gerakan pendidikan kepramukaan. 

Dalam Anggaran dasar Gerakan Pramuka dinyatakan bahwa Prinsip Dasar dan Metode 
Kepramukaan ialah : 

Prinsip Dasar  

Prinsip Dasar Kepramukaan adalah :  

iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya;  

peduli terhadap diri pribadinya;  

taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.  

Prinsip Dasar Kepramukaan sebagai norma hidup seorang anggota Gerakan Pramuka, 
ditanamkan dan ditumbuhkembangkan melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri 
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pribadinya, bagi pesertadidik dibantu oleh pembina, sehingga pelaksanaan dan 
pengamalannya dilakukan dengan penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, 
tanggungjawab serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun anggota 
masyarakat. 

Menerima secara sukarela Prinsip Dasar Kepramukaan adalah hakekat pramuka, baik sebagai 
makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk sosial, maupun individu yang menyadari 
bahwa diri pribadinya : 

mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan beribadah sesuai tata-cara dari agama yang 
dipeluknya serta menjalankan segala perintahNya dan menjauhi laranganNya. 

mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama dengan mahkluk lain 
yang juga diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, khususnya sesama manusia yang 
telah diberi derajat yang lebih mulia dari mahkluk lainnya. Dalam kehidupan bersama 
didasari oleh prinsip peri kemanusiaan yang adil dan beradab. 

diberi tempat untuk hidup dan berkembang oleh Tuhan Yang Maha Esa di bumi yang 
berunsurkan tanah, air dan udara yang merupakan tempat bagi manusia untuk hidup 
bersama, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan rukun dan 
damai. 

memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sosial serta memperkokoh 
persatuan, menerima kebhinnekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

memerlukan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang/ memberikan 
kenyamanan dan kesejahteraan hidupnya. Karena itu manusia wajib peduli terhadap 
lingkungan hidupnya dengan cara menjaga, memelihara dan menciptakan lingkungan 
hidup yang baik. 

Metode Kepramukaan  

Metode Kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui :  

pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;  

belajar sambil melakukan;  

sistem berkelompok;  

kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan 
perkembangan rohani dan jasmani pesertadidik;  

kegiatan di alam terbuka;  

sistem tanda kecakapan;  

sistem satuan terpisah untuk putera dan untuk puteri;  

sistem among.  

Metode Kepramukaan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari Prinsip Dasar 
Kepramukaan. Keterkaitan itu terletak pada pelaksanaan Kode Kehormatan. 

Metode Kepramukaan sebagai suatu sistem, terdiri atas unsur-unsur yang merupakan 
subsistem terpadu dan terkait, yang tiap unsurnya mempunyai fungsi pendidikan yang 
spesifik dan saling memperkuat serta menunjang tercapainya tujuan. 
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LAMBANG GERAKAN PRAMUKA 
(SK KWARNAS GERAKAN PRAMUKA NO. 06/KN/72 TAHUN 1972) 

 Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal tetap yang 
mengkiaskan cita-cita setiap anggota Gerakan Pramuka 
 Lambang Gerakan Pramuka adalah gambar Silhouette tunas 
kelapa. Diciptakan oleh Kak Sunaryo Atmodipuro, seorang Andalan 
Nasional Yang pernah aktif bekerja di Departement Pertanian. 
Diatur dalam Surat Keputusan Kwarnas No. 06/ KN/ 72 yang 
dikeluarkan tanggal 31 Januari 1972 
  
Lambang Gerakan Pramuka Mempunyai Beberapa Makna Kiasan, 
Uraian arti kiasan lambang Gerakan Pramuka adalah: 
  

Satu  : Buah Nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal dan istilah cikal bakal 
di Indonesia berarti : penduduk aseli yang pertama, yang menurunkan 
generasi baru. 
Jadi lambang buah Nyiur yang tumbuh itu mengkiaskan, bahwa tiap 
Pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia 

Dua : Buah Nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan  yang bagaimanapun 
djuga.  
Jadi lambang itu mengkiaskan, bahwa setiap Pramuka adalah seorang 
yang rokhaniah dan jasmaniah sehat, kuat dan ulet serta besar tekadnya 
dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh 
segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi tanah air dan bangsa 
Indonesia. 

Tiga : Nyiur dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya-
upayanya dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan sekelilingnya. 
Jadi lambang itu mengkiaskan, bahwa tiap Pramuka dapat menyesuaikan 
diri dalam masjarakat dimana ia berada dan dalam keadaan yang 
bagaimanapun juga. 

Empat :Nyiur bertumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon 
yang tertinggi di Indonesia. 
Jadi lambang itu mengkiaskan, bahwa tiap Pramuka mempunyai cita-cita 
yang tinggi dan lurus yakni yang mulia dan djudjur dan ia tetap tegak tidak 
mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. 

Lima : Akar Nyiur yang bertumbuh kuat dan erat di dalam tanah melambangkan 
bahwa tekad dan kejakinan tiap Pramuka mempunjai dan berpegang 
kepada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat dan 
nyata, ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat 
diri guna mencapai cita-citanja. 

Enam : Nyiur adalah pohon yang serbaguna, dari ujung hingga akarnya. Jadi 

lambang itu mengkiaskan bahwa tiap Pramuka adalah manusia yang berguna 

dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, 

bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepada umat manusia. 

 

Penggunaan Lambang 

Lambang gerakan pramuka dapat digunakan pada panji, bendera, papan nama kwartir 

dan satuan, tanda pengenal administrasi gerakan pramuka. Penggunaan tersebut 

dimaksudkan sebagai alat pendidikan untuk mengingatkan dan meningkatkan kegiatan 

gerakan pramuka sesuai dengan kiasan yang ada pada lambang gerakan pramuka 

tersebut. 
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Bendera Gerakan Pramuka 

Ukuran untuk tingkat : 
Nasional : 200 x 300 cm 
Daerah : 150 x 225 cm 
Cabang : 90 x 135 cm 
Ranting : 60 x 90 cm 
Gugus Depan : 60 x 90 cm 

 

 

Bendera Gerakan Pramuka berbentuk segi empat panjang dan beukuran tiga banding 
dua, berwarna dasar putih, ditengah-tengahnya terdapat lambang Gerakan Pramuka 
berwarna merah. 
Di bagian atas dan bawah bendera terdapat jalur merah dengan ukuran lebar 1/10 dari 
lebar bendera. Letaknya 1/10 dari lebar bendera, dari sisi atas dan sisi bawah. 

Pada bagian pinggiran tempat tali bendera terdapat jalur merah sepanjang lebar 
bendera dengan ukuran lebarnya 1/8 dari panjang bendera, dengan tulisan a. untuk 
nama Kwartir, b. untuk nama gugus depan dan nomor gugus depan. 
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Tokoh 

Riwayat Baden Powell 
 

 Tanggal 22 Februari 1857 lahirlah seorang bayi dari 

pasangan suami istri Domine H.G. Baden Powell dan W.T. 

Smith di London Inggris yang diberi nama baden Powell. 

Belum lagi bayi itu genap berumur lima tahun, ayahnya 

meninggal. Sering kali keluarga itu mengalami kesukaran-

kesukaran, tetapi berkat cinta kasih seorang ibu kepada 

anaknya dan cinta kasih anak-anak terhadap ibunya, segala 

kesulitan dapat diatasi. Jiwa dan watak Baden Powell 

terbentuk oleh tangan lembut ibunya dan tempaan 

pangalaman petualangan dengan saudara laki-lakinya. 

 Tahun 1870 Baden Poweel masuk Charterhouse School di London dengan 

bea siswa. Ia bukan pelajar yang luar biasa, tetapi ia adalah seorang yang giat. Ia 

selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap kesempatan karena bakatnya yang luar 

biasa dalam bidang sandiwara, mengarang, menggambar, musik dan olah raga 

khususnya sepakbola. Bahkan ia menjadi kiper andalan sekolahnya. Baden Powell 

selalu gembira dan lucu sehingga disenangi teman-temannya. 

 Setamatnya dari Charterhouse Baden Powell melanjutkan pendidikannya pada 

akademi militer di Sandhurst. Ia berpendapat bahwa menjadi militer merupakan 

jembatan untuk dapat mengelilingi dunia. Dan ini memang menjadi kenyataan setelah 

ia banyak ditugaskan  ke garis depan tentara Inggris baik di India (sebagai pembantu 

letnan), di Afganistan, di Afrika Selatan maupun di tempat yang lainnya. Berkat 

kemampuannya dia mendapat simpati dan penghargaan, baik dari kawan maupun 

lawannya. Salah satu julukan Baden Powell adalah IMPESSA atau serigala yang tak 

pernah tidur. 

 Pengalaman tempur yang sangat menggemparkan terjadi di Mafeking di 

tengah benua Afrika yang masih ganas. Ketika perselisihan memuncak dia dikirimkan 

kesana untuk membebaskan rekannya yang terkepung. Pasukan Baden Powell 

berhasil masuk dengan menerobos. Namun yang terjadi justru mereka terkepung 

sehingga tak ada jalan untuk memberikan subsidi makanan bagi mereka. Dengan 

kemampuannya dan jiwanya yang besar Baden Powell banyak memberi bantuan baik 

lewat kata-kata penghiburnya, pembawaanya yang selalu senang, ataupun lewat 

kemampuannya mempertahankan hidup di dalam pengepungan itu. Dan ketika 
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Mafeking telah dapat direbut, terjadilah perayaan yang begitu menggemparkan negri 

Inggris. Nama Baden Powell pun menjadi harum. Dia telah menjadi Pahlawan 

negrinya 

 Sepulang dari negri Afrika, ia mengarang sebuah buku untuk tuntunan para 

tentara yang diberi judul AIDS TO SCOUTING atau pedoman untuk memandu. Buku 

ini kemudian menjadi buku bacaan di sekolah-sekolah laki-laki. Berhasilnya buku ini 

menumbuhkan kesadarannya tentang pentingnya sebuah buku yang khusus 

diperuntukkan bagi anak-anak. Setelah tahun 1907 ia mengadakan perkemahan pandu 

yang pertama, pada tahun 1908 dia mengarang buku Scouting For Boys secara 

berkala tiga bulanan. Buku ini pun kemudian menyebar ke seluruh pelosok tidak saja di 

Inggris tetapi juga diluar Inggris. 

 Setelah kepanduan berkembang dengan pesat di dunia, dia menyadari bahwa 

sangat tepat jika dia mengkhususkan diri dalam bidang kepanduan. Oleh sebab itu dia 

meletakkan jabatannya sebagai tentara dengan pangkat terakhir letnan jendral dan ia 

memasuki kehidupannya yang kedua seperti yang ia sebutkan. Pada tahun 1912 ia 

mengadakan perjalanan keliling dunia menemui pandu di seluruh dunia, dan pada 

tahun 1924 diadakan jambore pandu sedunia  yang pertama di Denmark. Pada acara 

malam terakhir pertemuan itu Baden Powell diangkat sebagai Bapak Pandu se-

Dunia. 

 Setelah mencapai usia 80 tahun kesehatannya mulai menurun. Ia rindu akan 

Afrika. Kemudian ia mengajak istrinya ke Kenya Afrika untuk bertempat tinggal di 

sana. Disanalah Baden Powell mengakhiri hidupnya yaitu pada tanggal 8 Januari 

1941 sebulan lebih sedikit sebelum ulang tahunnya yang ke-84. 

Memang kerinduannya akan Afrika lagi sangat besar. 

    “Sebelum aku mati, aku ingin melihat Afrika lagi”, kata Baden Powell. Istrinya, 

Olave St. Clair Soames menjawab, “Aku akan membawamu ke sana”. 

Ia  telah meninggal dengan penuh damai dalam hatinya. Tubuhnya terbaring di tengah 

kicau burung yang meloncat dari dahan ke dahan, seakan-akan mengucapkan selamat 

jalan pada Baden Powell. 

 Ia kini telah tiada tetapi benih kepanduan yang ditaburkannya telah tersebar ke 

seluruh pelosok dunia. 
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PESAN BADEN POWELL 
Pandu – pandu yang tercinta, *) 
Jika kalian pernah melihat sandiwara “Peter Pan”, maka kalian akan 
mengetahui apa sebabnya para perompak laut selalu meninggalkan surat 
wasiat sebelum dia meninggal. Ini disebabkan karena mereka takut tak sempat 
mengeluarkan isi hatinya jika saat menutup mata tiba. Demikian pulalah aku. 
Walau waktu ini aku belum meninggal, namun hal itu pada suatu saat akan tiba 
juga bagiku. Oleh karena itu, aku ingin menyampaikan pesan sekedar kata 
perpisahan untuk minta diri. Ingatlah ini, merupakan pesanku yang terakhir. 
Oleh karena itu aku ingin kalian merenungkannya. 
Hidupku sangat berbahagia, mudah – mudahan kalian juga merasakan 
kebahagian itu dalam hidupmu. Saya yakin, Tuhan menciptakan kita dalam 
dunia yang indah ini untuk hidup bergembira dan berbahagia. Kebahagiaan 
tidak timbul dari kekayaan, juga tidak dari pangkat yang mnguntungkan 
atau dari kesenangan pribadi. Jalan kearah hidup berbahagia ialah 
menjadikan dirimu lahir dan batin selalu sehat dan kuat ketika masih kanak – 
kanak, sehingga kalian dapat berguna bagi sesamamu dan dapat menikmati 
hidup jika nanti telah dewasa. 
Usaha menyelidiki alam akan menimbulkan kesadaran dalam dirimu, bahwa 
betapa banyaknya keindahan dan keajaiban yang telah diciptakan Tuhan 
untuk kita nikmati. Oleh karena itu lebih baik kita mencari kebagusannya 
dari pada kejelekannya. Jalan ke arah bahagia adalah membahagiakan 
orang lain. Usahakanlah andaikata kalian meninggalkan dunia ini, dalam 
keadaan lebih bagus dari waktu kalian masih hidup. 
Dan bila tiba giliran kalian untuk meninggalkan dunia ini, maka kalian akan 
meninggalkannya dengan rasa puas; karena kalian tidak menyia-nyiakan 
dirimu, tetapi telah mempergunakannya sebaik – baiknya. Bersiaplah untuk 
hidup dan mati dengan bahagia. Resapkanlah hal itu dalam “Janji Pandu”, 
meskipun saat nanti kalian bukanlah anak – anak lagi,- dan Tuhan akan 
melimpahkan pertolongan kepada kalian dalam setiap usaha. 

Kawan kalian, 
BADEN POWELL 

 
*) Surat ini ditemukan dalam berkas surat milik Baden Powell setelah dia lama 
meninggal. Mungkin surat ini ditulis jauh sebelum dia meninggal. 
Terjemahannya diusahakan sesuai dengan aslinya. 
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Bapak Pramuka Indonesia 
 

SIAPAKAH BELIAU ?  
Sri Sultan Hamengkubuwono IX ( Sompilan Ngasem, Yogyakarta, 12 April 
1912 - Washington, DC, AS, 1 Oktober 1988 ) adalah seorang Raja 
Kasultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau 
juga Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973-1978. Beliau 
juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia, dan pernah menjabat 
sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (1961 - 1974)  

Biografi 
Lahir di Yogyakarta dengan nama GRM Dorojatun pada 12 April 1912, 

HamengkubuwonoIX adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Raden Ajeng 
Kustilah. Diumur 4 tahun Hamengkubuwono IX tinggal pisah dari keluarganya. Dia memperoleh 
pendidikan di HIS di Yogyakarta, MULO di Semarang, dan AMS di Bandung. Pada tahun 1930-
an beliau berkuliah di Universiteit Leiden, Belanda (”SultanHenkie”). 
Hamengkubuwono IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940 
dengan gelar “Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan HamengkubuwonoSenopati 
Ing Alogo Ngabdurrokhman Sayidin Panotogomo Kholifatulloh Ingkang Kaping Songo”. Beliau 
merupakan sultan yang menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan 
Indonesia. Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah RI memberi status khusus bagi 
Yogyakarta dengan predikat “Istimewa”. Sejak 1946 beliau pernah beberapa kali menjabat 
menteri pada kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno. Jabatan resminya pada tahun 1966 
adalah ialah Menteri Utama di bidang Ekuin. 

Pada tahun 1973 beliau diangkat sebagai wakil presiden. Pada akhir masa jabatannya 
pada tahun 1978, beliau menolak untuk dipilih kembali sebagai wakil presiden dengan alasan 
kesehatan. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa alasan sebenarnya ia mundur adalah 
karena tak menyukai Presiden Soeharto yang represif seperti pada Peristiwa Malari dan hanyut 
pada KKN. 
Minggu malam pada 1 Oktober 1988 ia wafat di George Washington University Medical Centre, 
Amerika Serikat dan dimakamkan di pemakaman para sultan Mataram di Imogiri 

 
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka masa bakti 2003-2013  
Profesor yang Gemar Menulis 

Frof. Dr. dr. Azrul Azwar, MPH 
Kak Azrul Azwar yang lahir di Kotacane (Aceh Tengara), 6 Juni 1945 terlebih 
dulu menjabat sebagai Pemimpin Satuan Karya (Pinsaka) Bakti Husada 
Tingkat Nasional (1998-2003). Sempat pula mejadi Andalan Nasional sejak 
tahun 1998. Meski dirinya memiliki latar belakang pendidikan kedokteran, 
namun dunia kepramukaan bukan dunia baru bagi beliau. Sebab dalam 
menjalani profesinya sebagai dokter, Kak Azrul pun kerap berinteraksidengan 
masyarakat luas. 
Setelah mendapat gelar dokter dari Universitas Indonesia pada tahun 1972 

dan memperdalam ilmu kedokteran spesialis di universitas yang sama, Kak Azrul terbang ke 
Honolulu, Hawaii guna menuntut ilmu dan melengkapi gelar MPH di School of Public Health 
University of Hawaii pada tahun 1977. Tak selesai sampai di situ saja, sebab pada tahun 1991-
1996 Kak Azrul menimba ilmu kembali dan memperoleh gelar Doctor dalam ilmu kedokteran 
dengan hasil Judisium Cumlaude. 
Selain menekuni dunia kedeokteran dan menyukai kegiatan kepramukaan, ternyata Kak Azrul 
hobi juga menulis, pengalaman sebagai Pemimpin Redaksi beberapa kali dijalaninya, seperti 
pada Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia-Jakarta, jabatan tersebut sudah ditekuninya 
sejak tahun 1984 hingga sekarang. 
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ini, tercatat aktif sebagai pengurus 
dilima belas organisasi, selain dalam Gerakan Pramuka dan IDI, Kak Azrul merupakan 
konsultan World Health Association (WHO) dan Council Member pada Medical Association of 
ASEAN.  
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KETKETKETKETUA KWARNAS MASA KE MASAUA KWARNAS MASA KE MASAUA KWARNAS MASA KE MASAUA KWARNAS MASA KE MASA    
    
 Sri Sultan Hamengkubuwono IX 
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
masa bhakti 1961 - 1974 
  
 
Letjen. Sarbini 
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
masa bakti 1974 – 1978 
 
 
Letjen. Mashudi 
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
masa bakti 1978 - 1993 
 
 
Letjen. Himawan Sutanto 
 Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
masa bakti 1993- 1998 
 
 
Letjen. Rivai Harahap 
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
masa bakti 1998 - 2003  
  
 
Frof. Dr. dr. Azrul Azwar, MPH 
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
masa bakti 2003 - sekarang 
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TANDA PENGENAL 

SK Kwarnas no. 55 tahun 1982 
 
Tanda pengenal dalam GP adalah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian seragam 
pramuka, yang dapat menunjukkan segala sesuatu mengenai identitas seorang anggota GP. 
 
Fungsi tanda pengenal yaitu sebagai alat pendidikan, alat pengenal, tanda pengakuan dan 
pengesahan 
 
Maksud pemakaian yaitu untuk mempermudah mengenal identitas diri seorang Pramuka, 
satuan, wilayah tugas, jabatan, dan kecakapannya. 
 
Tujuan adanya tanda pengenal: 
a. Memberi motivasi kepada anggota GP agar: 

1) menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan tanggung jawabnya. 
2) Bergairah dan bersemangat meningkatkan kemampuan, kecakapan dan karyanya. 
3) Bersungguh-sungguh melaksanakan janji dan ketentuan moral 
4) Mengamalkan pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan tanda-tanda pengenal yang 

dipakainya. 
b. Menanamkan dan mengembangkan : 

1) Rasa persaudaraan di kalangan anggota GP 
2) Kesadaran ikut memiliki, memelihara dan bertangguang jawab atas dirinya sendiri 

satuan dan organisasi 
3) Kebanggaan dan rasa percaya diri 
4) Jiwa kepemimpinan 

 
Penggunaan Tanda pengenal 
Dipakai bukan untuk perhiasan dan bukan alat untuk membedakan kedudukan atau martabat 
anggota pramuka. 
 
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemakaian tanda pengenal: 
1. Pemakaian tanda pengenal disertai tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga nama 

baik, satuan, dan organisasi, berupaya memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan 
serta berusaha mengamalkan stya dan darma. 

2. Tanda pengenal yang dipakai harus tanda pengenal yang sah dan benar, baik bentuk, 
ukuran dan warna sebagaimana diatur dalam petunjuk penyelenggaraan 

3. Pemberian tanda pengenal hanya kepada seseorang yang telah memenuhi syarat tertentu 
sebagaimana diatur dalam petunjuk penyelenggaraan. 

 
Tanda pengenal dalam Gerakan Pramuka terdiri dari lima macam kelompok, yaitu.  

1. Tanda Pengenal Umum.  
Adalah tanda pengenal yang dipakai oleh setiap anggota Gerakan Pramuka. Contoh : 
Seragam, Tutup Kepala, Hasduk/ setangan leher, badge pandu dunia, tanda harian, tanda 
pelantikan. 

TANDA PELANTIKAN PUTRA / PUTRI        

 

 

 

 

 

 

 

 

SERAGAM PRAMUKA 

PENEGAK
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SETANGAN LEHER PUTRA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PITA LEHER PUTRI 
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2. Tanda Pengenal Satuan. 
Adalah tanda pengenal yang dipakai oleh seorang anggota Pramuka yang menunjukkan 
satuan dimana dia berada. Contoh : tanda regu, tanda barung, tanda gudep, tanda saka, 
tanda kwartir, lencana daerah.  

 
 
 
 
 
 
                                    Badge Ambalan 

 
3. Tanda Pengenal Jabatan. 
Adalah tanda pengenal yang dipakai oleh seorang anggota Pramuka yang menunjukkan 
jabatan yang sedang dilaksanakan, contoh : Dewan Ambalan, Dewan Kerja, Andalan, 
Pamong Saka, Mabi, Korp Pelatih. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tanda Pengenal Kecakapan. 
Adalah tanda pengenal yang dipakai oleh seorang anggota Pramuka yang 
menunjukkan kecakapan / keterampilan yang dimiliki.  Tanda kecakapan ada 2 
macam: 
a. Tanda kecakapan umum : Siaga : mula,tata,Bantu 

       Penggalang : ramu, rakit, terap 
       Penegak : Bantara, Laksana 
       Pandega 

PENGURUS DEWAN
AMBALAN PENEGAK

DEWAN KERJA
RANTING

DEWAN KERJA
DAERAH

PENGURUS DEWAN
RACANA PANDEGA

DEWAN KERJA
CABANG

DEWAN KERJA
NASIONAL

TANDA JABATAN DEWAN PENEGAK & PANDEGA
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b. Tanda Kecakapan Khusus :pramuka garuda, TKK Purwa, Madya, Utama 
 
 
 
 
 
 
 

    Kecakapan Umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
       TKK Purwa  TKK Madya  TKK Utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Pramuka Garuda 
5. Tanda Pengenal Kehormatan. 
Adalah tanda pengenal yang dipakai oleh seorang anggota Pramuka yang 
menunjukkan penghargaan yang merupakan suatu kehormatan yang berhasil 
didapat. Contoh : Tiska (bukti Kegiatan), Tigor (Bukti Gotong Royong), Bintang 
Tahunan, Bintang Teladan, Bintang Wiratama, Bintang Pancawarsa, Bintang 
Melati, Bintang Tunas Kencana  

 
 
 
 
 
 
 
 

   Tiska  Tigor               BintangTahunan Penegak 
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     Bintang Melati       Bintang Tunas Kencana 

 
 
Inset :Presiden Republik Indonesia  
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono 
selaku Pramuka Utama beserta Ibu Ani 
Yudhoyono hadir dalam peringatan HUT 
Pramuka ke 47 tahun 2008. 
Mengenakan tanda pengenal Pramuka 
1.Tanda pengenal umum (Seragam 
Pramuka lengkap ) 
2.Tanda pengenal jabatan (Mabinas) 
3.Tanda pengenal kehormatan (Bintang 
melati) 
4 Tanda Pengenal satuan ( Kwartir 
Nasional) 
 

Bintang Pancawarsa    Bintang Wiratama Bintang Teladan Bintang Dharma Bhakti 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
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SALAM PRAMUKA 
 
Salam adalah suatu tanda antara orang-orang yang terhormat. 
Dapat memberikan salam kepada orang lain merupakan suatu 
kehormatan yang istimewa. Salam pramuka adalah salam yang 
ditujukan kepada anggota lain dengan tujuan : 

1. Memberikan Penghormatan. 
2. mendekatkan tali Persaudaraan. 
3. silaturahmi 

 
jenis- jenis salam ada 3, yaitu: 

1. salam janji 
adalah salam yang dilakukan sebagai tanda penghormatan sewaktu mendengar 
Trisatya saat dibacakan (saat Pelatikan/ ulang janji) 
cara melakukan: 
a. apabila yang mendengar adalah orang yang sedang diambil janjinya (dilatik) 

mengucapkan Trisatya dan berada di ujung kanan depan maka tangan kanan 
memegang bendera merah putih kemudian menciumnya, tangan kiri 
memegang hasduk/ setangan leher dan ditaruh di dada kiri (dekat letak 
jantung). 

b. apabila yang mendengar adalah orang yang sedang diambil janjinya (dilatik) 
mengucapkan Trisatya dan berada selain di ujung kanan depan maka tangan 
kanan memegang pundak teman yang terdekat dan tangan kiri memegang 
hasduk ditaruh di dada kiri. 

c. apabila yang mendengar adalah bukan orang yang sedang 
diambil janjinya (dilatik) maka sikapnya seperti orang yang 
sedang melakukan penghormatan. 

 
2. salam hormat 

adalah salam yang dilakukan sebagai penghormatan apabila 
bertemu orang yang dihormati, bendera kebangsaan, mendengar 
lagu Indonesia Raya, penghormatan terhadap jenazah yang akan 
dimakamkan. 

 
3. salam biasa 
adalah salam yang dilakukan untuk menghormati anggota pramuka lainnya. 

 
Manfaat Salam: 
1. Menghormati bagi pemberi dan penerima salam 
2. Mendoakan keselamatan baik dari/ bagi pemberi salam 
3. Mengingatkan kita agar tetap disiplin 
4. Membina serta mempererat rasa kekeluargaan serta kebersamaan. 
5. Menunjukkan adat / tata karma / budi pekerti  
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KODE KEHORMATANKODE KEHORMATANKODE KEHORMATANKODE KEHORMATAN    
 

Kode kehormatan adalah suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam 
kehidupan para anggota Gerakan Pramuka yang merupakan 
ukuran atau standar tingkah laku seorang anggota Gerakan 
Pramuka. 
Kode kehormatan di kalangan Gerakan Pramuka, terdiri dari 2 
macam kode, yaitu: 
 

1. Janji (satya) yang berupa Trisatya (Scout Promise) untuk Penggalang keatas, 
untuk golongan siaga Dwisatya. 

Kode Kehormatan Pramuka dalam bentuk Janji yang disebut Satya adalah : 

janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota Gerakan Pramuka 
setelah memenuhi persyaratan keanggotaan; 

tindakan pribadi untuk mengikat diri secara sukarela menerapkan dan mengamalkan 
janji; 

titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi, 
intelektualitas, emosi, sosial dan spiritual, baik sebagai pribadi maupun anggota 
masyarakat lingkungannya. 

The Scout Promise 

On my honour I promise that I will do my best 
To do my duty to God and the King (or to God and my Country); 
To help other people at all times; 
To obey the Scout Law. 

TRISATYA (Untuk  golongan Penegak keatas, untuk golongan 

penggalang kata “ikut serta …” diganti “mempersiapkan diri….”) 

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh : 

1. Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan mengamalkan Pancasila. 

2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat.  
3. menepati dasadarma 

 
Di dalam Trisatya terdapat 6 kewajiban yaitu: 

1. Kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia 
3. Kewajiban terhadap Pancasila 
4. Kewajiban terhadapsesama hidup 
5. Kewajiban terhadap masyarakat 
6. Kewajiban terhadap Dasadarma 

 
2. Ketentuan moral (janji) berupa dasadarma (Scout Law) untuk Penggalang keatas, 

untuk golongan siaga Dwidarma. 

Kode Kehormatan Pramuka dalam bentuk Ketentuan Moral yang disebut Darma 
adalah :alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi 
pekerti luhur. 



Buku Materi Pramuka Penegak  
Ambalan Pandawa Srikandi Gudep 04. 137- 04. 134 SMA Negeri 1 Purwodadi 

PERSEMBAHAN IKATAN ALUMNI BANTARA DAN DEWAN AMBALAN PANDAWA SRIKANDI  
(Copyright by drpsap_turtle 2010) 

28 

upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong peserta didik menemukan, 
menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat dimana ia hidup dan 
menjadi anggota. 

landasan gerak Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui 
kepramukaan yang kegiatannya mendorong Pramuka manunggal dengan masyarakat, 
bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan gotong 
royong; 

kode Etik Organisasi dan satuan Pramuka, dengan landasan Ketentuan Moral disusun 
dan ditetapkan bersama aturan yang mengatur hak dan kewajiban anggota, 
pembagian tanggungjawab dan penentuan putusan. 

The Scout Law 

1. A Scout’s honour is to be trusted. 
2. A Scout is loyal. 
3. A Scout’s duty is to be useful and to help others. 
4. A Scout is a friend to all and a brother to every other Scout. 
5. A Scout is courteous. 
6. A Scout is a friend to animals. 
7. A Scout obeys orders of his parents, Patrol Leader or Scoutmaster without 
question. 
8. A Scout smiles and whistles under all difficulties. 
9. A Scout is thrifty. 
10. A Scout is clean in thought, word and deed 

DASADARMA (SK Kwarnas no 36/ KN/79) 
Pramuka itu: 

1. Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia 
3. Patriot yang sopan dan kesatria 
4. Patuh dan suka bermusyawarah 
5. Rela menolong dan tabah 
6. Rajin, terampil dan gembira 
7. Hemat cermat dan bersahaja 
8. Disiplin berani dan setia. 
9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya 
10. Suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan. 

 
Apa yang  tercantum di dalam Trisatya tentang menjalankan kewajiban terhadap 
Tuhan dan yang terdapat dalam Dasadarma pertama sudah harus sedikit dibedakan 
bahwa: 

Di dalam Trisatya, ungkapan itu merupakan janji (ikrar) seseorang yang diresapkan 
dalam hati atau dirinya sedangkan dalam hati atau dirinya sedngkan yang ada  di 
dalam Dasadarma pertama adalah perwujudannya secara kongret dalam tingkah laku 
ataupun sikapnya, 

Atau dengan kaata lain yang ada di dalam Trisatya itu merupakan sesuatu yang 
ada di dalam batin dan yang terdapat di dalam darma adalah yang tampak lahiriah. 
Oleh karena itu yang terdapat di dalam Dasadarma bukanlah suatu pengulangan, 
tetapi penekan 
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Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka 

Kode Kehormatan dilaksanakan dengan : 

• Menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing  

• Membina kesadaran berbangsa dan bernegara 

• Mengenal , memelihara, dan melestarikan lingkungan beserta alam seisinya 

• Memiliki sikap kebersamaan , tidak mementingkan diri sendiri , baik dalam 
lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat , membina 
persaudaraan dengan pramuka sedunia 

• Hidup secara sehat jasmani dan rohani 

• Belajar mendengar , menghargai dan menerima pendapat / gagasan orang lain 
, membina sikap mawas diri , bersikap terbuka , mematuhi kesepakatan dan 
memperhatikan kepentingan bersama , mengutamakan kesatuan dan 
persatuan serta membina diri dalam upaya bertutur kata dan bertingkah laku 
sopan , ramah dan sabar 

• Membiasakan diri memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam kegiatan 
bakti maupun social , membina ketabahn dan kesabaran dalam menghadapi 
/mengatasi rintangan dan tantangan tanpa mengenail sikap putus asa 

• Kesediaan dan keikhlasan menerima tugas yang ditawarkan sebagai upaya 
persiapan pribadi menghadapi masa depan , berupaya melatih ketrampilan dan 
pengetahuan sesuai kemampuanya , riang gembira dalam menjalankan tugas 
dan menghadapi kesulitan maupun tantangan 

• Bertindak dan hidup secara hemat , serasi dan tidak berlebihan , teliti , 
waspada dan tidak melakukan hal yang mubadzir dengan membiasakan hidup 
secara bersahaja sebagai persiapan diri agar mampu dan mau mengatasi 
berbagai tantangan yang dihadapi  

• Mengendalikan dan mengatur diri , berani menghadapi tantangan dan 
kenyataan , berani dalam kebenaran , berani mengakui kesalahan , memegang 
teguh prinsip dan tatanan yang benar , taat terhadap aturan dan kesepakatan  

• Membiasakan diri menepati janji , memenuhi aturan dan ketentuan yang 
berlaku , kesediaan untuk bertanggung jawab atas segala tindakan dan 
perbuatan , bersikap jujur dalam hal perbuatan maupun materi  

• Memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik, dalam upaya membuat gagasan 
dan menyelesaikan permasalahan , berhati – hati dalam bertindak , bersikap 

dan berbicara. 
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KEPEMIMPINAN 
Apakah arti kepemimpinan?  Menurut sejarah, masa “kepemimpinan” muncul pada abad 18. 
Ada beberapa pengertian kepemimpinan, antara lain:  

 
1. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, dalam situasi tertentu dan langsung 

melalui proses komunikasi untuk  mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu 
(Tannebaum, Weschler and Nassarik, 1961, 24). 

2. Kepemimpinan adalah sikap pribadi, yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan. (Shared Goal, Hemhiel & Coons, 1957, 7). 

3. Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktifitas kelompok yang 
diatur untuk mencapai tujuan bersama (Rauch & Behling, 1984, 46). 

 
Pemimpin adalah seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, 
melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. 
Menurut  James A.F Stonen, tugas utama seorang pemimpin adalah: 

• Pemimpin bekerja dengan orang lain 
Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan 
atasannya, staf, teman sekerja atau atasan lain dalam organisasi sebaik orang diluar 
organisasi.   

• Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan (akontabilitas). 
Seorang pemimpin bertanggungjawab untuk menyusun tugas menjalankan tugas, 
mengadakan evaluasi, untuk mencapai hasil yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab 
untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan. 

• Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas 
Proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin harus dapat menyusun tugas 
dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan pemimpin harus dapat 
mendelegasikan tugas-tugasnya kepada  staf.  Kemudian pemimpin harus dapat mengatur 
waktu secara efektif,dan menyelesaikan masalah secara efektif.  

• Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual 
Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. 
Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat 
menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan  lain.   

• Pemimpin adalah seorang mediator 
Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat 
menjadi seorang mediator (penengah). 

• Pemimpin adalah politisi dan diplomat 
Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai seorang 
diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya.  

• Pemimpin membuat keputusan yang sulit 
Seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalah. 

Menurut Henry Mintzberg,  Peran Pemimpin adalah : 
1. Peran hubungan antar perorangan, dalam kasus ini fungsinya sebagai pemimpin 

yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direktur, mentor konsultasi. 
2. Fungsi Peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru bicara. 
3. Peran Pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, 

sumber alokasi, dan negosiator 
.   Karakteristik seorang pemimpin didasarkan kepada prinsip-prinsip (Stephen R. Coney) 
sebagai berikut: 

1.   Seorang yang belajar seumur hidup  
Tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga diluar sekolah. Contohnya, belajar 
melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar. Mempunyai pengalaman yang 
baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar.  

2. Berorientasi pada pelayanan  
Seorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani, sebab prinsip pemimpin dengan 
prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama.  Dalam memberi pelayanan, 
pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. 
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3. Membawa energi yang positif 
Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang positif 
didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Untuk 
itu dibutuhkan energi positif untuk membangun hubungan baik. Seorang pemimpin 
harus dapat dan mau bekerja untuk jangka waktu yang lama dan kondisi tidak 
ditentukan.  Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat menunjukkan energi yang 
positif, seperti ; 

a. Percaya pada orang lain 
Seorang pemimpin mempercayai orang lain termasuk staf bawahannya, sehingga 
mereka mempunyai motivasi dan mempertahankan pekerjaan yang baik. Oleh 
karena itu, kepercayaan harus diikuti dengan kepedulian. 

b. Keseimbangan dalam kehidupan 
Seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan tugasnya. Berorientasi kepada 
prinsip kemanusiaan dan keseimbangan diri antara kerja dan olah raga, istirahat dan 
rekreasi. Keseimbangan juga berarti seimbang antara kehidupan dunia dan akherat.  

c. Melihat kehidupan sebagai tantangan  
Kata ‘tantangan’ sering di interpretasikan negatif. Dalam hal ini tantangan 
berarti kemampuan untuk menikmati hidup dan segala konsekuensinya. Sebab 
kehidupan adalah suatu tantangan yang dibutuhkan, mempunyai rasa aman 
yang datang dari dalam diri sendiri. Rasa aman tergantung pada inisiatif, 
ketrampilan, kreatifitas, kemauan, keberanian, dinamisasi dan kebebasan. 

d. Sinergi 
Orang yang berprinsip senantiasa hidup dalam sinergi dan satu katalis 
perubahan. Mereka selalu mengatasi kelemahannya sendiri dan lainnya.  
Sinergi adalah kerja kelompok dan memberi keuntungan kedua belah pihak. 
Sinergi adalah satu kerja kelompok, yang mana memberi hasil lebih efektif dari 
pada bekerja secara perorangan. Seorang pemimpin harus dapat bersinergis 
dengan setiap orang atasan, staf, teman sekerja. 

e. Latihan mengembangkan diri sendiri 
Seorang pemimpin harus dapat memperbaharui diri sendiri untuk mencapai 
keberhasilan yang tinggi.  Jadi dia tidak hanya berorientasi pada proses.  
Proses daalam mengembangkan diri terdiri dari beberapa komponen yang 
berhubungan dengan: (1) pemahaman materi; (2) memperluas materi melalui 
belajar dan pengalaman; (3) mengajar materi kepada orang lain; (4) 
mengaplikasikan prinsip-prinsip; (5) memonitoring hasil; (6) merefleksikan 
kepada hasil; (7) menambahkan pengetahuan baru yang diperlukan materi; (8) 
pemahaman baru; dan (9) kembali menjadi diri sendiri lagi. 

 

Ajaran kepemimpinan Ki Hajar Dewantara (asas kepemimpinan Pancasila) 

� Ing Ngarsa Sung Tuladha : Pemimpin harus mampu dengan sifat dan perbuatannya 
menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan bagi orang – orang yang dipimpinnya. 

�Ing Madya Mangun Karsa : Pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa 
dan berkreasi pada orang – orang yang dibimbingnya. 

�Tut Wuri Handayani : Pemimpin harus mampu mendorong orang – orang yang diasuhnya 
berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. 

Ajaran Kepemimpinan ASTABRATA 

Seorang (pemimpin) itu harus dapat mencerminkan sifat-sifat : 

1. Indra Brata, beliau sebagai dewa hujan.Pemimpin hendaknya mampu menciptakan 
kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyatnya. 
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2. Yama Brata, dewa penegak kebenaran. Pemimpin hendaknya tidak pilih kasih dalam 
menjatuhkan hukuman bagi rakyatnya. 

3. Surya Brata, (matahari) beliau memberikan penerangan menyeluruh dan 
merata.Pemimpin harus tegas dalam mengambil suatu keputusan dan selalu bertindak 
persuasif,serta dapat memberi pencerahan kepada rakyatnya. 

4. Candra Brata (bulan),bersifat menyejukan,tenang,dan lemah lembut.Seorang 
pemimpin mampu menyenangkan hati bagi rakyatnya. 

5. Bayunila Brata, beliau berifat angin yang dapat memasuki semua tempat.Pemimpin itu 
senantiasa mengayomi rasa aman dan bertanggungjawab secara transparan. 

6. Kuwera Brata, dewa pemurah hati pemberi kekayaan atau dewa uang. Pemimpin 
mampu mengelola sumber kekayaan alam untuk kesejahteraan seluruh rakyat. 

7. Baruna Brata,dewa penguasa laut (Samudra) dengan senjata Nagapasanya.Pemimpim 
minimal memiliki pengetahuan yang luas untuk mengikat semua pendapat,dan secara 
cepat menyimpulkannya. 

8. Agni Brata. Dewa api,sifat api ganas tak pandang bulu.Seorang pemimpin selain dapat 
membangkitkan semangat seluruh rakyat untuk membagun,juga berani menghadapi 
setiap tantangan dan selalu dapat mengatasinya.Kalau berperang selalu dipihak yang 
menang. 

Gaya kepemimpinan berdasar cara memimpin 

�Otokratis : Kepemimpinan seperti ini menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam 
mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya. Kekuasaan sangat dominan 
digunakan. Memusatkan kekuasaan dan pengambilan keputusan bagi dirinya sendiri, 
dan menata situasi kerja yang rumit bagi pegawai sehingga mau melakukan apa saja 
yang diperintahkan. Kepemimpinan ini pada umumnya negatif, yang berdasarkan atas 
ancaman dan hukuman. Meskipun demikian, ada juga beberapa manfaatnya antaranya 
memungkinkan pengambilan keputusan dengan cepat serta memungkinkan 
pendayagunaan pegawai yang kurang kompeten. 

�Partisipasif : Lebih banyak mendesentrelisasikan wewenang yang dimilikinya sehingga 
keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak. 

�Demokrasi : Ditandai adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan 
pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Di bawah kepemimpinan 
pemimpin yang demokrasis cenderung bermoral tinggi dapat bekerjasama, 
mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri. 

�Kendali Bebas : Pemimpin memberikan kekuasaan penuh terhadap bawahan, struktur 
organisasi bersifat longgar dan pemimpin bersifat pasif. Yaitu Pemimpin menghindari 
kuasa dan tanggung – jawab, kemudian menggantungkannya kepada kelompok baik 
dalam menetapkan tujuan dan menanggulangi masalahnya sendiri. 

Gaya kepemimpinan berdasar cara seorang pemimpin memberikan perintah, dan cara 
mereka membantu bawahannya. Keempat gaya tersebut adalah 

�Directing :Gaya tepat apabila kita dihadapkan dengan tugas yang rumit dan staf kita belum 
memiliki pengalaman dan motivasi untuk mengerjakan tugas tersebut. Atau apabila anda 
berada di bawah tekanan waktu penyelesaian. Kita menjelaskan apa yang perlu dan apa 
yang harus dikerjakan. Dalam situasi demikian, biasanya terjadi over-communicating 
(penjelasan berlebihan yang dapat menimbulkan kebingungan dan pembuangan waktu). 
Dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin memberikan aturan –aturan dan proses 
yang detil kepada bawahan. Pelaksanaan di lapangan harus menyesuaikan dengan detil 
yang sudah dikerjakan. 
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�Coaching : Pemimpin tidak hanya memberikan detil proses dan aturan kepada bawahan tapi 
juga menjelaskan mengapa sebuah keputusan itu diambil, mendukung proses 
perkembangannya, dan juga menerima barbagai masukan dari bawahan. Gaya yang tepat 
apabila staf kita telah lebih termotivasi dan berpengalaman dalam menghadapi suatu tugas. 
Disini kita perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengerti tentang tugasnya, 
dengan meluangkan waktu membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan 
mereka. 

�Supporting : Sebuah gaya dimana pemimpin memfasiliasi dan membantu upaya bawahannya 
dalam melakukan tugas. Dalam hal ini, pemimpin tidak memberikan arahan secara detail, 
tetapi tanggung jawab dan proses pengambilan keputusan dibagi bersama dengan 
bawahan. Gaya ini akan berhasil apabila karyawan telah mengenal teknik – teknik yang 
dituntut dan telah mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan anda. Dalam hal ini 
kita perlumeluangkan waktu untuk berbincang – bincang, untuk lebih melibatkan mereka 
dalam penganbilan keputusan kerja, serta mendengarkan saran – saran mereka mengenai 
peningkatan kinerja. 

�Delegating : Sebuah gaya dimana seorang pemimpin mendelegasikan seluruh wewenang dan 
tanggung jawabnya kepada bawahan. Gaya Delegating akan berjalan baik apabila staf kita 
sepenuhnya telah paham dan efisien dalm pekerjaan, sehingga kita dapat melepas mereka 
menjalankan tugas atau pekerjaan itu atas kemampuan dan inisiatifnya sendiri. 

 

 

Ajakan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

dalam rangka 

REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA 

• erkuat Gerakan Pramuka sebagai wadah 

pembentukan karakter bangsa 

• aih  keberhasilan melalui kerja keras secara 

cerdas dan ikhlas 

• jak kaum muda meningkatkan semanagat bela 

Negara 

• antapkan tekad kaum muda sebagai patriot 

pembangunan 

• tamakan kepentingan bangsa dan Negara diatas 

segalanya 

• okohkan persatuan dan kesatuan Negara 

Republik Indonesia 

• malkan Satya dan Darma Pramuka  
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KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  

NOMOR : 080 TAHUN 1988  

TENTANG POLA DAN MEKANISME PEMBINAAN PRAMUKA PENEGAK 

DAN PANDEGA 
  A. Pengertian 

a. Pembinaan secara umum diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan 
bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. 

b. Pembinaan di dalam Gerakan Pramuka adalah usaha pendidikan yang dilakukan secara 
terus menerus oleh anggota dewasa terhadap anak didik, dengan menggunakan prinsip 
dasar metodik pendidikan kepramukaan, dan sistem among, yang pelaksanaannya 
disesuaikan dengan keadaan, perkembangan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan 
negara. 

c. Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega adalah proses pendidikan dan pembinaan 
kepribadian, watak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, ketangkasan, kesehatan 
dan kesegaran jasmani, dan kepemimpinan bagi para Pramuka Penegak dan Pandega, 
sehingga dapat hidup mandiri. 
Pembinaan ini dapat dikelompokkan menjadi : 
1) kegiatan Bina Diri : pembinaan pribadi, baik jasmani maupun rohani 
2) kegiatan Bina Satuan : pembinaan kepemimpinan dan keterampilan pengelolaan 

satuan/kwartir dalam Gerakan Pramuka, serta darma baktinya kepada Gerakan 
Pramuka. 

3) kegiatan Bina Masyarakat : pembinaan kepemimpinan dan keterampilan pembangunan 
masyarakat, serta darma baktinya kepada masyarakat, bangsa dan negara. 

d. Pola Pembinaan adalh kerangka kegiatan pembinaan, agar pelaksanaan pembinaan 
tersebut dapat berdayaguna dan tepatguna, serta mencapai tujuannya. 

e. Pola pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega adalah kerangka kegiatan pembinaan 
Pramuka Penegak dan Pandega, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan kegiatan, dan bahan kegiatannya, sehingga pembinaan itu terarah dan 
teratur, berdayaguna, dan tepatguna, dalam rangka mencapai tujuan Gerakan Pramuka. 

 f. Maksud Pola Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega adalah : 
1) Merupakan pedoman pimpinan untuk menentukan kebijaksanaan umum dalam usaha 

pembinaan dan pengembangan Pramuka Penagk dan Pandega. 
2) Merupakan pedoman berpikir dan bertindak bagi Pramuka Penegak dan Pandega. 

g. Tujuan Pola Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega adalah : 
Menentukan kebijaksanaan umum yang selalu konsisten dan terarah serta terpadu 
dengan kebutuhan organisasi di satu pihak dan pengembangan anak didik di pihak lain. 

h. Posisi Pola Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega adalah : 
1) Sebagai pengembangan dari Pola Umum Gerakan Pramuka. 
2) Uraian dan penjabaran tentang ketegasan kedudukan dan peranan Pramuka Penegak 

dan Pandega sebagai anak didik. 
3) Pendukung dan pelengkap bagi Pola Umum Jangka Panjang. 

 i. Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega adalah kerangka pembinaan 
Pramuka Penegak dan Pandega yang lebih terinci, agar dapat dilaksanakan secara 
berencana, terarah dan terpadu, sehingga berdayaguna dan tepatguna. 

 j. Sangga adalah satuan terkecil Pramuka Penegak dengan jumlah anggota maksimum 10 
orang. 

k. Reka adalah satuan terkecil Pramuka Pandega dengan jumlah anggota maksimum 10 
orang. 

 
  B. Landasan 

a. Landasan ideal : Pancasila. 
b. Landasan konstitusional : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
c. Landasan mental, moral dan normatif : Kode Kehormatan Pramuka yaitu Trisatya sebagai 

janji Pramuka, dan Dasadarma sebagai ketentuan moral, serta etika, tata nilai, dan adat 
istiadat yangluhur, yang hidup dalam masyarakat sebagai norma. 

d. Landasan Struktural 
1) Keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. 
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2) Ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
3) Anggaran Dasar Gerakan Pramuka. 
4) Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 

e. Landasan Operasional 
1) Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila. 
2) Ketetapan MPR RI tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. 
3) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0323/U/1978 tentang Pola 

Dasar Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. 
4) Ketentuan-ketentuan Gerakan Pramuka yang berkaitan dengan Pembinaan Pramuka 

Penegak dan Pandega. 
f. Landasan Konsepsional 

1) Hakekat Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan non formal. 
2) Tujuan Gerakan Pramuka seperti yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Gerakan 

Pramuka. 
3) Asas pendidikan dan nilai kebudayaan nasional. 
4) Asas Pembangunan Nasional. 

g. Landasan Historis 
1) Sejarah perjuangan bangsa Indonesia. 
2) Sejarah perkembangan Gerakan Pramuka. 

C. Wadah Pembinaan 
a. Ambalan adalah wadah pembinaan bagi Pramuka Penegak di Gugusdepan. 
b. Racana adalah wadah pembinaan bagi Pramuka Pandega di Gugusdepan. 
c. Dewan Kerja adalah wadah di Kwartir beranggotakan Pramuka Penegak dan Pandega 

yang dipilih dalam musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera, sesuai 
petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja. 

d. Satuan Karya adalah wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega untuk 
menambah keterampilan dan pengetahuan khusus di bidang pembangunan, tanpa 
meninggalkan kedudukannya sebagai anggota Gugusdepan. 

e. Kelompok Kerja adalah wadah pembinaan Pramuka Penegak dana Pandega untuk 
belajar dan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu guna 
kebutuhan suatu program. Anggota Kelompok Kerja adalah Pramuka Penegak dan 
Pandega, Pembina, Pelatih dan orang-orang yang dianggap mampu dan ahli dalam suatu 
bidang ilmu atau keterampilan tertentu untuk membuat perencanaan tentang program 
kegiatan Ambalan, Racana atau Dewan Kerja. 

 f. Sangga Kerja adalah wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega yang 
mempunyai tugas melaksanakan program kegiatan Ambalan, Racana atau Dewan Kerja. 

D. Pengorganisasian 
a. Ambalan 

1) Ambalan beranggotakan warga Ambalan yang terdiri atas : 
Penegak, Calon Penegak dan Tamu Ambalan. 

2) Untuk menggerakkan Ambalan dibentuk Dewan Ambalan 
a) Dewan Ambalan terdiri atas semua Pramuka Penegak yang sedikitnya sudah dilantik 

sebagai Penegak Bantara. 
b) Dewan Ambalan dipimpin oleh : 

(1) eorang Pradana 
(2) Seorang Kerani 
(3) Seorang Bendahara 
(4) Seorang Pemangku Adat 

c) Tugas Dewan Ambalan merencanakan dan melaksanakan program berdasarkan 
Keputusan Musyawarah Penegak. 

3) Apabila diperlukan, Ambalan dapat membentuk Sangga. Dalam melaksanakan tugas, 
Dewan Ambalan dapat membentuk Sangga Kerja. 

4) Untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kehormatan anggota, maka dibentuk 
Dewan Kehormatan yang terdiri atas Pradana, Pemangku Adat, serta Pembina sebagai 
Penasehat. 

5) Musyawarah Penegak dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri oleh 
seluruh anggota Ambalan dengan acara: 



Buku Materi Pramuka Penegak  
Ambalan Pandawa Srikandi Gudep 04. 137- 04. 134 SMA Negeri 1 Purwodadi 

PERSEMBAHAN IKATAN ALUMNI BANTARA DAN DEWAN AMBALAN PANDAWA SRIKANDI  
(Copyright by drpsap_turtle 2010) 

36 

a) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. 
b) Merencanakan kegiatan Ambalan yang akan datang. 
c) Membicarakan Adat Istiadat Ambalan. 
d) Memilih Pengurus Dewan Ambalan masa bakti berikutnya. 

b. Racana 
1) Racana beranggotakan warga Racana yang terdiri atas : 

Pandega dan Calon Pandega. 
2) Untuk menggerakkan Racana dibentuk Dewan Racana 

a) Dewan Racana terdiri atas semua Pramuka Pandega yang sudah dilantik sebagai 
Pandega. 

b) Dewan Racana dipimpin oleh : 
(1) Seorang Ketua 
(2) Seorang Sekretaris 
(3) Seorang Bendahara 
(4) Seorang Pemangku Adat 

3) Apabila diperlukan, Racana dapat membentuk Reka. Dalam melaksanakan program, 
Dewan Racana dapat membentuk Sangga Kerja. 

4) Untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kehormatan anggota, maka dibentuk 
Dewan Kehormatan yang terdiri atas Ketua Dewan Racana, Pemangku Adat, serta 
Pembina sebagai Penasehat. 

5) Musyawarah Pandega dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri oleh 
seluruh anggota Racana dengan acara: 
a) Memilih Pengurus Dewan Racana masa bakti berikutnya. 
b) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. 
c) Merencanakan kegiatan Racana yang akan datang. 
d) Membicarakan Adat Istiadat Racana. 

c. Dewan Kerja 
Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera diberi kesempatan menerapkan 
kemampuan dan keterampilan berorganisasi dan mengembangkan kepemimpinan di 
Dewan Kerja. 

E. Pengelola Pembinaan 
a. Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Pramuka dititik beratkan pada : 

1) Pengembangan pendidikan kepramukaan 
2) Pelaksanaan kegiatan kepramukaan 
3) Pembangunan sarana fisik dalam pelaksanaan karya bakti 
4) Pengembangan usaha dana dan koperasi Pramuka 
5) Manajemen. 

b. Pengelola pembinaan melalui wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega diatur 
sebagai berikut : 
1) Pengelola pembinaan Ambalan adalah Gugusdepan 
2) Pengelola pembinaan Racana adalah Gugusdepan 
3) Pengelola pembinaan Dewan Kerja adalah Kwartir 
4) Pengelola pembinaan Satuan Karya adalah Pamong Saka dan Pimpinan Saka 
5) Pengelola pembinaan Kelompok Kerja adalah Gugusdepan dan Kwartir 
6) Pengelola pembinaan Sangga Kerja adalah Gugusdepan, Dewan Kerja dan Kwartir. 

c. Sistem pembinaannya adalah sistem among : 
- Ing ngarso sung tulodo (di depan memberi teladan) 
- Ing madyo mangun karso (di tengah membangun kemauan) 
- Tut wuri handayani (dibelakang memberi daya/dorongan) 

d. Dasar perlakuan pembinaan terhadap Pramuka Penegak dan Pandega.  
Dasar perlakuan berpangkal pada penjabaran dari rasa kepantasan, cinta kasih, keadilan 
dan sedia berkorban terutama dari pihak Pembina Pramuka dan Pimpinan Kwartir 
sehingga lebih mengarah pada : 

1) Pemberian kesempatan kepada Pramuka Penegak dan Pandega secara langsung untuk 
tampil sebagai pemimpin dengan dukungan yang tulus dari orang dewasa yang 
bertanggung jawab. 

2) Pemberian motivasi dan kesempatan untuk dapat membina satuan. 
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e. Arah perlakuan pembina terhadap Pramuka Penegak dan Pandega adalah menanamkan 
jiwa kepramukaan dan keterampilan bagi Pramuka Penegak dan Pandega. 

 f. Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega dilaksanakan dengan berpegang teguh pada 
suatu sistem dan metode yang mengandung unsur-unsur : 
1) Kesinambungan dan keteraturan. 

2) Kegiatan yang menarik dan mengandung pendidikan. 
3) Memanfaatkan sumber setempat yang tersedia. 

g. Kesinambungan pendidikan meliputi unsur : 
1) Bina diri (kepentingan pribadi) 

a) Pendidikan Pramuka Penegak merupakan kelanjutan dari proses yang telah 
dipersiapkan sejak dari masa Siaga dan diteruskan dengan pengembangan pada 
masa Penggalang secara berkesinambungan, mendewasakan mental, spiritual, 
mengarahkan keterampilan, pengarahan dan pengembangan bakat menjadi profesi, 
sehingga menemukan jalan kearah mandiri dan mengembangkan kewiraswastaan. 

b) Pada Pramuka Pandega merupakan tahap pengabdian untuk memperdalam 
dedikasi dengan pemantapan kepemimpinan dalam praktek pembinaan. 

2) Bina satuan (kepentingan Gerakan Pramuka) 
a) Dalam rangka pengembangan kepemimpinan dibentuklah Dewan Kerja yang 

bertugas membantu Kwartir. Untuk itu diperlukan kemampuan merencanakan, 
melaksanakan, dan mengadakan evaluasi kegiatan yang sesuai dengan aspirasi 
mudanya. 

b) Di samping itu Pramuka Penegak dan Pandega juga diberi kesempatan untuk 
mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kepada Pramuka Siaga, 
Penggalang dan Penegak, melalui kegiatannya sebagai instruktur yang membantu 
para Pembina Pramuka dan Pamong Saka. Untuk itu mereka mendapat kesempatan 
mengikuti Kursus Instruktur, Kursus Pembina Pramuka, dan berbagai kursus 
keterampilan. 

c) Dalam rangka regenerasi, bentuk kegiatan berupa kaderisasi perlu ditingkatkan dan 
dikembangkan sehingga terjadi kesinambungan kepemimpinan dalam usaha 
mencapai tujuan Gerakan Pramuka. 

3) Bina Masyarakat  
a) Dalam rangka pengembangan kesadaran bermasyarakat, bentuk kegiatan 

pengabdian masyarakat  perlu ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga Pramuka 
Penegak dan Pandega dapat berperan dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus 
dapat meletakkan landasan bagi masa depannya. 

b) Para Pramuka Penegak dan Pandega diarahkan untuk 
mengembangkankepemimpinannya, dengan menganjurkan berperan dalam 
masyarakat sebagai peneliti, penyuluh, penggerak, pelopor dan pemimpin 
masyarakat, sehingga di kemudian hari dapat berperan sebagai pemimpin bangsa 
dan negara. 

c) Pengabdian Pramuka Penegak dan Pandega kepada Masyarakat meliputi segala 
bidang kehidupan mnusia, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, agama, 
kesejahteraan hidup, keluarga berencana, lingkungan hidup, keamanan dan 
pertahanan dan lain-lain. 

PELAKSANAAN PROSES PEMBINAAN 
1. Tamu Penegak 

a. Tamu Penegak adalah seorang Pramuka Penggalang yang karena usianya dipindahkan 
dari Pasukan Penggalang ke Ambalan Penegak, atau pemuda yang berusia 16 tahun 
sampai dengan 20 tahun yang belum pernah menjadi anggota Gerakan Pramuka. 

b. Lamanya menjadi Tamu Penegak paling lama 3 (tiga) bulan. 
c. Selama menjadi Tamu Penegak diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan adat-

istiadat yang berlaku di Ambalan tersebut. 
d. Bagi anggota Ambalan lainnya diberi kesempatan untuk mengenal dan menilai Tamu 

Penegak tersebut. 
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2. Calon Penegak 
a. Calon Penegak ialah Tamu Penegak yang dengan sukarela menyatakan diri sanggup 

mentaati peraturan dan Adat Ambalan dan diterima oleh semua anggota Ambalan untuk 
menjadi anggota Ambalan tersebut. 

b. Lamanya menjadi Calon Penegak sedikitnya 6 (enam) bulan. 
c. Perpindahan status dari Tamu Penegak menjadi Calon Penegak dilaksanakan dengan 

upacara sederhana dan dialog yang mengandung pendidikan bagi segenap anggota 
Ambalan tersebut. 

d. Calon harus mawas diri dan menghargai orang lain serta menyadari hak dan 
kewajibannya, antara lain : 

1) Tidak mempunyai hak suara dalam musyawarah. 

2) Mempunyai hak bicara dalam diskusi, pertemuan dan musyawarah. 
3) Harus mengikuti acara Ambalan yang bersangkutan. 
4) Berkewajiban menyelesaikan SKU tingkat Penegak Bantara. 
5) Berkewajiban ikut menjaga dan mengembangkan nama baik Ambalannya. 

e. Setiap Calon Penegak dibina oleh dua orang Penegak Bantara/Laksana dari Ambalan 
yang bersangkutan. 

3. Penegak Bantara 
a. Penegak Bantara adalah Calon Penegak yang telah memenuhi SKU bagi Penegak 

Bantara dan mentaati Adat Ambalan. 
b. Perpindahan dari Calon Penegak menjadi Penegak Bantara dilaksanakan dengan 

upacara pelantikan, yang bersangkutan mengucapkan janji Trisatya dengan sukarela dan 
berhak memakai tanda pengenal untuk Penegak Bantara. 

c. Selama menjadi Penegak Bantara diberi kesempatan latihan membaktikan diri kepada 
masyarakat dan membentuk kepribadian yang kuat. 

d. Seorang Penegak Bantara wajib tetap melanjutkan latihan dan kegiatan lainnya untuk : 
1) Menyelesaikan SKU bagi Penegak Laksana sehingga dapat dilantik sebagai Penegak 
Laksana. 

2) Menempuh Syarat Kecakapan Khusus sesuai dengan kesenangan dan bakatnya 
sehingga mendapatkan Tanda Kecakapan Khusus. 

3) Mengembangkan bakat dan minatnya dalam Satuan Karya serta menyebarkan tugas 
pokok Sakanya itu sesuai dengan kemampuannya. 

4) Mencari kesempatan untuk mengikuti Kursus Pembina Pramuka Mahir sehingga dapat 
membantu menyelenggarakan kegiatan di Perindukan Siaga atau Pasukan 
Penggalang. 

5) Berperan serta dalam memberikan bantuan kepada Kwartir sesuai dengan kemampuan 
dan kesempatan yang ada padanya. 

4. Penegak Laksana 
a. Penegak Laksana adalah Penegak Bantara yang telah memenuhi SKU bagi Penegak 

Laksana dan mentaati Adat Ambalan. 
b. Perpindahan dari Penegak Bantara menjadi Penegak Laksana dilaksanakan dengan 

upacara kenaikan dengan mengucapkan ulang janji Trisatya dengan sukarela dan berhak 
memakai tanda pengenal untuk Penegak Laksana. 

c. Selama menjadi Penegak Laksana diberi kewajiban memimpin kegiatan bakti untuk 
Gerakan Pramuka dan masyarakat. 

d. Seorang Penegak Laksana wajib tetap melanjutkan latihan dan kegiatannya bahkan 
dikembangan terus untuk : 
1) Menambah jumlah/bobot dalam menempuh Syarat Kecakapan Khusus sehingga 

mendapatkan Tanda Kecakapan Khusus yang lebih tinggi. 
2) Memperdalam dan memperluas keikut sertaanya di dalam Satuan Karya. 

3) Mengikuti kursus yang diselenggarakan Gerakan Pramuka. 

4) Memberikan kesempatan untuk membaktikan dirinya dengan membantu 
menyelenggarakan latihan atau kegiatan untuk Perindukan Siaga atau Pasukan 
Penggalang. 

5) Berperan serta dalam memberikan bantuan kepada Kwartir sesuai dengan kemampuan 
dan kesempatan yang ada padanya. 
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5. Calon Pandega 
a. Calon Pandega dipersiapkan untuk menjadi pemimpin (Pembina Pramuka) yang cakap, 

jujur dan bertanggung jawab. 
b. Selama menjadi Calon Pandega berkewajiban menyelesaikan SKU tingkat Pandega 

sambil mempraktekkannya di dalam Satuan Penggalang atau Satuan Siaga. 
c. Para Calon Pandega diberi kesempatan untuk mengembangkan kepribadian 

kepemimpinan dan meningkatkan jiwa pengabdian kepada masyarakat. 
d. Lamanya menjadi Calon Pandega sedikitnya 6 (enam) bulan. 

6. Pandega 
a. Pandega adalah Calon Pandega yang telah memenuhi SKU bagi Pandega dan mentaati 

Adat Racana. 
b. Perpindahan status dari Calon Pandega menjadi Pandega dilakukan dengan upacara 

sederhana dengan dialog yang mengandung pendidikan bagi segenap anggota Racana. 
c. Pandega diharapkan sudah memiliki kepribadian yang kuat sehingga jiwa baktinya 

diamalkan untuk kepentingan umum. 
d. Para Pandega diharapkan mempunyai sikap lebih mengutamakan kepentingan umum dari 

pada kepentingan pribadi. 
e. Pandega berusaha sendiri meningkatkan keterampilannya dan kemampuannya sehingga 

dapat lebih banyak membantu dirinya agar dapat mandiri di samping dapat membantu 
Gerakan Pramuka baik dalam hal pengelolaan Kwartir maupun Gugusdepan. 

d. Para Pandega merupakan pasangan kerja sepengabdian bagi para Pembina Pramuka. 
 
PRINSIP DAN MATERI KEGIATAN 
1. Prinsip Kegiatan 

a. Gerak dasar kegiatan bagi pencapaian sasaran Pramuka Penegak dan Pandega adalah : 
Membangkitkan, mendorong dan mengarahkan serta mengatur dan mengembangkan 
keinginan/minat, semangat serta daya kemampuan Pramuka Penegak dan Pandega. 

b. Semua bentuk kegiatan harus berisi/mengandung pendidikan mental, jasmani, 
pengetahuan, keterampilan dan pengamalan bakti Pramuka Penegak dan Pandega 
sehingga dapat menjadi kader pembangunan yang bermoral Pancasila dan berjiwa 
wiraswasta, serta dapat hidup bahagia dengan pedoman dan penghayatan kehormatan 
Pramuka. 

c. Dalam rangka menyiapkan Pramuka Penegak dan Pandega agar mampu membantu 
Pembina Pramuka Siaga dan Penggalang, mereka diberi kesempatan mengikuti Kursus 
Pembina Pramuka Mahir. 

d. Kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega meliputi : 
1) Bina diri 
2) Bina satuan Pramuka 
3) Bina masyarakat. 

e. Metode kegiatan antara lain : 
1) Permainan 
2) Diskusi 
3) Demonstrasi 
4) Lomba 
5) Drama dan bermain peran 

6) Kelompok kerja 
7) Penugasan pribadi 
8) Perkemahan 
9) Ceramah. 

 f. Bentuk kegiatan antara lain : 
1) Perkemahan 
2) Gladian 
3)Latihan Pengembangan 

Kepemimpinan 
4) Latihan keterampilan 
5) Proyek percobaan (pilot) 
6) Kursus 

7) Bakti Masyarakat 
8) Pertemuan Pramuka, misalnya 

Raimuna 
9) Mengenal alam terbuka 

10) Halang rintang dan gladi tangguh 
11)Kegiatan agama

 
2. Materi Kegiatan 

a. Ruang lingkup materi kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega meliputi seluruh segi 
kehidupan manusia yang baik. 
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b. Semua kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega merupakan percobaan dan latihan 
menerapkan hasil studinya tentang manajemen, terutama mengenai pengembangan 
kepemimpinannya dalam bentuk secara praktis. 

c. Semua kegiatan bagi Pramuka Penegak dan Pandega merupakan percobaan dan latihan 
menerapkan hasil studinya tentang manajemen, terutama mengenai amal dan 
pengembangan kepemimpinannya secara praktis didalam membina anak didik. 

d. Materi kegiatan yang dilaksanakan mempunyai dua tujuan yang berkaitan yaitu : 
1) ke dalam : merupakan pendidikan untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka sesuai 

dengan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka. 
2) Ke luar : sebagai bakti kepada masyarakat dalam rangka pembangunan nasional, 

khususnya pembinaan generasi muda. 
d. Materi-materi kegiatan meliputi antara lain : 

1) Mental spiritual 
2) Patriotisme (cinta tanah air) 
3) Idealisme 
4) Sosial 
5) Kewarganegaraan 
6) Seni budaya 
7) Cinta alam 
8) Keterampilan 
9) Ketangkasan 

10) Penanggulangan keadaan darurat 
11) Kependudukan dan transmigrasi 
12) Lingkungan hidup dan kelestarian 

alam 

13) Koperasi dan Tabungan Nasional 
14) Pertanian (dalam arti luas) 
15) Pertukangan dan kerajinan 
16) Kebaharian 
17) Kedirgantaraan 
18) Keamanan dan ketertiban 

masyarakat 
19) Perayaan dan peringatan hari-hari 

bersejarah 
20) Kampanye penerangan, sensor 

film, palang merah, 
pemberantasan buta huruf dan 
pendidikan kesejahteraan keluarga

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYOO IKUTAN PRAMUKA!
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KEPUTUSAN 

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA 
NOMOR : 130/KN/76 

TENTANG 
PETUNJUK PENYELENGGARAAN PERTEMUAN PRAMUKA 

 
Pengertian 

a. Pertemuan Pramuka adalah pertemuan antara sejumlah 
Pramuka dari beberapa satuan pramuka yang segolongan 
dan yang berisikan acara kegiatan yang latihan bersama. 

b. Pertemuan pramuka merupakan pula kegiatan anak didik 
yang dipilih sesuai dengan keadaan, kepentingan 
perkembangan dan kemampuan anak didik dan masyarakat 
setempat. 

 Sasaran 
 Sasaran pertemuan pramuka adalah agar setelah mengikuti 

kegiatan pramuka ini : 
a. Pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan ketrampilannya 

meningkat. 

b. Rasa kekeluargaan diantara sesama pramuka pada khususnya dan semua warga 
masyarakat pada umumnya berkembang. 

c. Meningkat keyakinannya akan pentingnya ketertiban masyarakat dan lebih jauh 
perdamaian dunia. 

Fungsi 
 Fungsi pertemuan pramuka adalah : 

a. Memberikan dorongan terhadap latihan biasa dalam satuan Pramuka masing-masing. 
b. Membuka hubungan untuk mengadakan integrasi antara Pramuka dengan masyarakat. 
c. Mengadakan pertukaran pengalaman, pengetahuan dan kecakapan diantara sesama 
pramuka. 
d. Membuat penilaian dari kegiatan dan kecakapan yang dicapai. 

Penggolongan dan Pemisahan 
a. Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, Pertemuan 

Pramuka itu diselenggarakan menurut golongan masing-masing, yaitu : 
1) Pertemuan Pramuka untuk golongan Siaga. 
2) Pertemuan Pramuka untuk golongan Penggalang. 
3) Pertemuan Pramuka untuk golongan Penegak. 
4) Pertemuan Pramuka untuk golongan Pandega. 

b. Pertemuan Pramuka untuk anggota puteri dan untuk anggota putera diselenggarakan 
sendiri-sendiri dengan catatan : 
1) Dimana perlu, dapat diadakan pertemuan pramuka bersama antara anggota puteri 

dan anggota putera, dengan pengawasan dan tanggungjawab masing-masing 
Pembina yang bersangkutan. 

2) Jikalau pertemuan pramuka itu diselenggarakan dalam bentuk perkemahan, harus 
dijamin agar tempat perkemahan puteri dan tempat perkemahan putera terpisah dan 
berjauhan letaknya, dan masing-masing dibawah pimpinan dan pengawasan dari 
Pembina yang bersangkutan. 

Macam dan Sifat Pertemuan  
1.Untuk Golongan Siaga 

a. Pertemuan Pramuka untuk golongan Siaga disebut Pesta Siaga. 
b. Pesta Siaga merupakan pertemuan Pramuka Siaga yang bersifat rekreatif, senang-

senang, riang gembira, dan banyak gerak, sesuai dengan perkembangan rokhani dan 
jasmani anak didik seusia Siaga. 

Bentuk Pesta Siaga 
 Pesta siaga dapat diselenggarakan dalam bentuk : 

a. Rekreasi. 
b. Permainan bersama, antara lain mencari jejak cara siaga. 
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c. Pameran. 
d. Pasar Siaga (bazar). 
e. Darmawisata (piknik). 
f. Pesta seni budaya. 
g. Perkemahan siang hari (dagkamp). 
h. Pawai hias (karnawal). 

2. Untuk Golongan Penggalang 
a. Pertemuan pramuka untuk golongan Penggalang disebut Pesta Penggalang. 
b. Pesta penggalang merupakan kegiatan yang masih bersifat, rekreatif, riang gembira, 

penuh rasa persaudaraan, tetapi juga merupakan kegiatan yang menarikdan kreatif, 
yang sebagian acaranya dapat berupa perlombaan yang sehat dan sportif untuk 
mencapai tingkat atau standar kecakapan tertentu, dan kegiatan bakti kepada 
masyarakat serta yang mengandung pendidikan keagamaan. 

 
Bentuk Pesta Penggalang 
 Pesta penggalang dapat diselenggarakan dalam bentuk : 

a. Latihan bersama. 
b. Perkemahan. 
c. Demonstrasi kegiatan penggalang. 
d. Pameran hasil karya penggalang. 
e. Darmawisata, widyawisata, atau 

karyawisata. 
 f. Pesta seni budaya atau api 

unggun. 
g. Pesta bahari, pesta dirgantara, 

pesta pertanian, pesta 

bayangkara, pesta olahraga, dan 
sebagai-nya. 

h. Penjelajahan ( wide game). 
 i. Kegiatan keagamaan. 
 j. Lomba Tingkat. 
k. Jambore. 
 l. Perkemahan Bakti Penggalang, 

disingkat PB. 

 
3. Untuk Golongan Penegak dan Pandega 

a. Pertemuan Pramuka unutk golongan Penegak dan untuk golongan Pandega pada 
umumnya diselenggarakan bersama-sama, tetapi untuk beberapa kegiatan tertentu 
para Pramuka Pandega dapat menyelenggarakan pertemuan secara sendiri. 

b. Pertemuan Pramuka yang diselenggarakan bersama-sama untuk golongan Penegak 
dan untuk golongan Pandega, terdiri atas : 
1) Pertemuan pramuka penegak dan pandega puteri dan putera disingkat Perppanitera. 
2) Pertemuan penegak dan pandega berupa seminar, lokakarya, diskusi, latihan 

kepemimpin-an, dan lain-lain. 
3) Pesta Karya Penegak dan Pandega, yang disingkat : 

a) Takanas, untuk pesta karya tingkat nasional. 
b) Takada, untuk pesta karya tingkat daerah. 
c) Takacab, untuk pesta karya tingkat cabang. 
d) Takatan, untuk pesta karya tingkat kecamatan. 

4) Perkemahan Wirakarya, disingkat PW yang pelaksanaannya dititikberatkan di tingkat 
daerah dan cabang. 

5) Musyawarah Penegak dan Pandega Puteri dan Putera, disingkat Musppanitera. 
c. Penyelenggaraan musppanitera diatur dalam petunjuk penyelenggaraan tersendiri. 
d. Pertemuan pramuka yang hanya dihadiri oleh para pramuka pandega adalah yang 

berisikan kegiatan yang khusus untuk kepentingan para pramuka pandega sendiri, 
misalnya yang ada kaitannya dengan kegiatan kemahasiswaan (mengadakan 
penelitian atau penyelidikan, mengadakan kuliah kerja nyata, study tour, camp staff 
program dan lain-lain), proyek bakti kepada masyarakat dan lain-lain. 

Kegiatan dalam Pertemuan Penegak dan Pandega 
a. Kegiatan dalam perppanitera merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam suasana 

riang gembira, penuh rasa kekeluargan, dan berisi kegiatan rekreatif dan kreatif, untuk 
memupuk rasa persaudaraan disamping meningkatkan pengalaman, pengetahuan, 
kecakapan dan ketrampilan. 

b. Kegiatan dalam seminar, lokakarya, diskusi dan latihan kepemimpinan merupakan 
kegiatan bagi para penegak dan pandega dalam rangka mengembangkan 
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kepemimpinan dan kewiraswastaan, serta melatih dan mendewasakan diri sebagai 
tenaga pembangunan untuk ikut membangun masyarakat. 

c. Kegiatan pesta karya merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengalaman, 
pengetahuan, dan kecakapan juga untuk mengadakan demonstrasi dan pameran karya 
dibidang kedirgantaraan, kemahiran, kebayangkaraan, ketarunabumian, kebudayaan, 
teknologi, kesehatan, dan lain-lain yang dilakukan dalam suasana riang gembira, penuh 
rasa kekeluargaan, dan berisi kegiatan rekreatif dan kreatif untuk memupuk rasa 
persaudaraan. 

d. Kegiatan dalam PW merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengalaman, 
pengetahuan dan kecakapan, juga untuk membaktikan diri kepada kepentingan 
masyarakat, dengan kegiatan gotong-royong yang dilaksanakan dalam suasana riang 
gembira, penuh rasa kekeluargaan, dan berisi kegiatan berisi kegiatan rekreatif dan 
kreatif untuk memupuk rasa persaudaraan membaktikan diri kepada kepentingan 
masyarakat. 

e. Penyelenggaraan Perppanitera, pesta karya dan PW untuk tingkat nasional, 
pelaksanaannya dijadikan satu acara kegiatan. 

Bentuk Kegiatan Dalam Pertemuan Pramuka Untuk Golongan Penegak dan Pandega 
Kegiatan dalam pertemuan Pramuka untuk golongan Penegak dan Pandega dapat 
diselenggarakan dalam bentuk : 
a. Latihan berama. 
b. Perkemahan. 
c. Demonstrasi. 
d. Pameran. 
e. Pelombaan. 
 f. Ceramah, diskusi, latihan kepemimpinan. 
g. Lomba olahraga. 
h. Pesta seni budaya. 
 i. Darmawisata, widyawisata, karyawisata. 

 

j. Bakti kepada masyarakat. 
k. Kegiatan keagamaan. 
l. Anjangsana (saling 

berkunjung). 
m. Kegiatan satuan karya. 
n. Perppanitera. 
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KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA 
Nomor: 231 Tahun 2007 Tentang 
PETUNJUK PENYELENGGARAAN GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA 
 
Pengertian 
a. Gugusdepan disingkat Gudep adalah suatu kesatuan organik terdepan dalam Gerakan 
Pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota Gerakan Pramuka dalam 
penyelenggaraan kepramukaan, serta sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan 
anggota dewasa muda. 
b. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan 
keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang 
dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang 
sasaran akhirnya pembentukan watak, ahklak, dan budi pekerti luhur. 
c. Anggota Muda adalah anggota biasa yang terdiri atas Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, 
dan Pramuka Penegak. 
d. Anggota Dewasa Muda adalah anggota biasa yaitu Pramuka Pandega. 
e. Pembina Pramuka dan Pembantu Pembina Pramuka adalah Anggota Dewasa yang terlibat 
langsung dalam proses penyelenggaraan kepramukaan. 
f. Pramuka Luar Biasa adalah anggota Gerakan Pramuka penyandang cacat, baik secara fisik, 
mental, sosial maupun emosinya sehingga memerlukan pembinaan dan pelayanan khusus. 
g. Pramuka adalah sebutan bagi anggota muda dan dewasa muda yang terdiri atas Pramuka 
Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pandega. 
h. Peserta didik adalah sebutan secara umum bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. 
i. Satuan terpisah adalah satuan yang anggotanya hanya terdiri atas satu jenis kelamin, putra 
atau putri. Anggota putra dan anggota putri dihimpun secara terpisah dalam gudep yang 
masing-masing berdiri sendiri.Satuan putra dibina oleh pembina putra dan satuan putri dibina 
oleh pembina putri,kecuali Pramuka Siaga; satuan putra boleh dibina oleh Pembina Putri akan 
tetapi tidak sebaliknya . 
j. Siklus program adalah daur program dengan periode sekitar 3-4 bulan untuk menilai 
kemajuan anggota, satuan yang berkaitan dengan aktifitas atau kegiatan dipilih, dipersiapkan, 
diatur, dilaksanakan, dan dievaluasi; perkembangan pribadi pesertadidik diamati, d ikenali, 
dinilai, dan diakui. 
k. Perindukan adalah satuan gerak untuk golongan Pramuka Siaga yang menghimpun barung 
dan dipimpin oleh Pembina Perindukan . 
l. Pasukan adalah satuan gerak untuk golongan Pramuka Penggalang yang menghimpun regu 
dan dipimpin oleh Pembina Pasukan. 
m. Ambalan adalah satuan gerak untuk golongan Pramuka Penegak, yang menghimpun 
sangga dan dipimpin oleh Pradana dengan pendamping Pembina Ambalan. 
n. Racana adalah satuan gerak untuk golongan Pramuka Pandega, dan dipimpin oleh Ketua 
Dewan Racana Pandega dengan pendamping Pembina Racana. 
o. Kaum muda adalah anak-anak, remaja dan dewasa muda yang berusia 7 -25 tahun. 
 
1. Tujuan 
Gudep dibentuk dengan tujuan untuk membina dan mengembangkan sumber daya kaum muda 
melalui kepramukaan agar menjadi warga negara yang berkualitas, yang mampu memberikan 
sumbangan yang positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik lokal, nasional, 
maupun internasional. 
2. Tugas pokok 
Sebagai organisasi terdepan dalam proses penyelenggaraan kepramukaan, maka gudep 
mempunyai tugas pokok: 
a. Menghimpun kaum muda untuk bergabung dalam Gerakan Pramuka. 
b. Menyelenggarakan kepramukaan yang bersendikan Sistim Among, dengan menerapkan 
Prinsip Dasar Kepramukaan dan Meto deKepramukaan untuk mencapai tujuan Gerakan 
Pramuka. 
c. Memelihara kelangsungan pembinaan dan pengembangan kepramukaan. 
d. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh golongan pesertadidik. 
e. Menyelenggarakan administrasi. 
3. Fungsi 
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Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut gudep mempunyai fungsi sebagai: 
a. Wadah pembinaan kaum muda dalam kepramukaan 
b. Tempat pengabdian anggota dewasa dalam memberikan dukungan bagi pengembangan 
pribadi kaum muda. 
c. Tempat pengelolaan administrasi, keuangan, sarana, dan prasarana kepramukaan 
4. Sasaran 
Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 
a. Sasaran Gugusdepan 
1) melaksanakan visi dan misi gudep; 
2) merencanakan, melaksanakan program kegiatan pesertadidik sesuai karakteristik kaum 
muda; 
3) menarik minat kaum muda untuk bergabung dan mempertahankan mereka agar tetap 
bergabung di dalamnya; 
4) mengusahakan kemandirian; 
5) menyediakan sarana dan prasarana kegiatan; 
b. Sasaran Kepramukaan 
Mempersiapkan kader bangsa yang: 
1) memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang berjiwa Pancasila; 
2) berdisiplin dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku tertib ; 
3) sehat dan kuat mental, moral, dan fisiknya; 
4) memiliki jiwa patriot yang berwawasan luas dan dijiwai nilai-nilai kejuangan yang diwa riskan 
oleh para pejuang bangsa; 
5) berkemampuan untuk berkarya dengan semangat kemandirian, semangat kebersamaan, 
kepedulian, bertanggung jawab, berfikir kreatif, inovatif, dapat dipercaya, berani dan mampu 
menghadapi tugas-tugas serta memiliki komitmen. 
c. Sasaran Kegiatan 
Kegiatan Kepramukaan dilaksanakan agar pramuka memiliki: 
1) keyakinan agama yang kuat, senantiasa menghormati dan menghargai agama dan 
kepercayaan lainnya. 
2) kepedulian terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup dan alam seisinya serta terhadap diri 
pribadinya. 
3) keterampilan yang meliputi antara lain: 
a) keterampilan kepramukaan 
b) keterampilan hidup 
c) kepemimpinan 

d) teknologi 
e) kewirausahaan 

5. Peran 
Sebagai ujung tombak Gerakan Pramuka, g udep mempunyai peran sebagai berikut: 
a. Memasyarakatkan Gerakan Pramuka dan kepramukaan. 
b. Menjalin kerjasama denga n instansi pemerintah dan swasta serta organisasi 
kemasyarakatan lainnya untuk mendapatkan bantuan dan dukungan . 
c. Mengadakan kemitraan dan kerjasama dengan organisasi kaum muda lainnya. 
d. Memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan dan pengabdian masyarakat. 
6. Upaya 
Untuk mencapai tujuan dan sasaran diupayakan: 
a. Menanamkan dan menumbuhkan budi pekerti luhur dengan cara memantapkan mental, 
moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, fisik, pengetahuan, keterampilan, dan 
memperkaya pengalaman melalui kegiatan: 
1) Keagamaan, untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut 
agama masing-masing. 
2) Kerukunan hidup beragama antar umat seagama dan antara pemeluk agama yang satu 
dengan pemeluk agama yang lain. 
3) Penghayatan dan pengamalan Pancasila untuk memantapkan jiwa Pancasila dan 
mempertebal kesadaran sebagai warga negara yang bertanggungjawab terhadap kehidupan 
dan masa depan bangsa dan negara. 
4) Kepedulian terhadap sesama hidup dan alam seisinya. 
5) Pembinaan dan pengembangan minat terhadap kemajuan teknologi dengan keimanan dan 
ketakwaan: 
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b. Memupuk dan mengembangkan rasa cinta dan setia kepada tanah air dan bangsa serta 
meningkatan ketahanan dan kepedulian terhadap budaya bangsa. 
c. Memupuk dan mengembangkan persatuan dan kebangsaan 
d. Memupuk dan mengembangkan persaudaraan dan persahabatan baik nasional maupun 
internasional. 
e. Menumbuhkembangkan pada para anggota rasa percaya diri, sikap dan perilaku yang kreatif 
dan inovatif, rasa tanggungjawab dan disiplin. 
f. Menumbuhkembangkan jiwa dan sikap kewirausahaan. 
g. Memupuk dan mengembangkan kepemimpinan 
h. Membina dan melatih jasmani, panca indera, daya pikir, penelitian, kemandirian, dan sikap 
otonom, keterampilan, dan hasta karya. 
i. Menyelenggarakan berbagai kegiatan kepramukaan: 
1) Menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam pertemuan dan perkemahan baik lokal, nasional 
maupun internasional untuk memupuk rasa persahabatan, persaudaraan dan perdamaian. 
2) Menyelenggarakan kegiatan bakti masyarakat dan ekspedisi 
3) Mengadakan kemitraan, kerjasama dengan organisasi kepemudaan lain untuk memupuk dan 
mengembangkan semangat kepeloporan dan pengabdian kepada masyarakat, baik lokal, 
nasional maupun internasional 
4) Mengadakan kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan nasional 
5) Memasyarakatkan Gerakan Pramuka dan kepramukaan terutama di kalangan kaum muda 
 
ORGANISASI 
1. Ketentuan umum 
Dalam pembentukan gudep perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Anggota putra dan anggota putri dihimpun dalam gudep yang terpisah, masingmasing 
merupakan gudep yang berdiri sendiri. 
b. Gudep sebagai wadah keanggotaan bagi pesertadidik dapat berpangkalan di: 
1) Lembaga pendidikan umum dan agama, seperti; sekolah, kampus perguruan tinggi, asrama, 
pesantren, masjid, gereja, vihara. 
2) Kelurahan/desa dan rukun warga (RW). 
3) Instansi pemerintah dan swasta termasuk kompleks perumahan pegawainya. 
4) Perwakilan RI di luar negeri. Gudep yang berpangkalan seperti tersebut di atas disebut 
Gudep Wilayah. 
c. Tiap gudep berkewajiban untuk menerima kaum muda yang bertempat tinggal disekitar 
pangkalan gudep tersebut, sehingga memungkinkan dibentuk gudep lengkap. 
d. Dalam menerima anggota , gudep tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, dan agama. 
e. Untuk memenuhi hak dan mewadahi kaum muda yang berkebutuhan khusus atau 
penyandang cacat dan berminat dalam kepramukaan maka dibentuk: 
1) Gudep Pramuka Luar Biasa 
Gudep Pramuka Luar Biasa adalah satuan organik terdepan Gerakan Pramuka yang 
menghimpun anggota pramuka yang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat yang 
mengalami gangguan fisik, emosi, perilaku, dan social usia Pramuka Siaga , Penggalang, 
Penegak, Pandega (S,G,T,D). 
Pada Gudep Pramuka Luar Biasa ini terdapat hal-hal kekhususan diantaranya: 
a) (1) Gudep yang anggotanya semua jenis kecacatan. 
Contoh: Gudep yang anggotanya terdiri atas tunanetra tunarungu, 
tunagrahita, tunadaksa, tunalaras secara gabungan terwadahi dalam satu gudep. 
(2) Gudep yang anggotanya hanya satu jenis kecacatan. 
Contoh: Gudep yang anggotanya hanya tunarungu atau tunanetra saja. Hal ini dibentuk ada 
kaitannya dengan spesifik sekolah tersebut, karena ada sekolah yang mendidik satu jenis 
kecacatan saja contoh: Sekolah Luar Biasa A (SLB A untuk tuna-netra) atau Sekolah Luar 
Biasa B (SLB B untuk tuna-rungu), ada juga sekolah yang mendidik multi kecacatan, contohnya 
Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), biasanya mendidik multi kecacatan mengingat SLB-nya 
masih langka. 
b) Syarat Kecakapan Umum (SKU) yang dijadikan pedoman dalam membina adalah SKU 
Pramuka Luar Biasa (PLB). Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 272 Tahun 1993 untuk 
masing-masing kecacatan SKUnya disesuaikan. 



Buku Materi Pramuka Penegak  
Ambalan Pandawa Srikandi Gudep 04. 137- 04. 134 SMA Negeri 1 Purwodadi 

PERSEMBAHAN IKATAN ALUMNI BANTARA DAN DEWAN AMBALAN PANDAWA SRIKANDI  
(Copyright by drpsap_turtle 2010) 

47 

c) Pembinanya adalah guru yang berada di sekolah tersebut sesuai dengan spesifikasi 
keahliannya. 
2) Gudep Terpadu 
Gudep terpadu adalah gudep biasa yang sebagian anggotanya pramuka penyandang cacat. 
Dalam pelaksanaan penerimaan anggota mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
a) Tunanetra, tunadaksa, tuna laras dan tunarungu secara selektif artinya cacatnya tidak berat. 
b) Mampu mengikuti kegiatan secara umum (SKUnya memakai SKU pramuka biasa). 
c) Tidak adanya penyederhanaan materi kegiatan 
d) Pesertadidik mampu berkomunikasi secara wajar 
e) Orangtua pesertadidik yang bersangkutan mengijinkan masuk anggota Gerakan Pramuka 
pada gudep tersebut. 
f) Pesertadidik yang bersangkutan berminat 
g) Memiliki hak dan kewajiban yang sama antara anggota pramuka luar biasa dengan pramuka 
biasa . 
h) Pembina yang membina anggota Gerakan Pramuka penyendang cacat tersebut adalah 
pembina biasa. 
i) Apabila ada kesulitan dapat berkonsultasi dengan Sekolah Luar Biasa terdekat. 
3) Gudep Inklusif 
Gudep Inklusif adalah gudep biasa yang sebagian anggotanya mengalami gangguan fisik, 
emosi, perilaku, dan sosial. Dalam pelaksanaan penerimaananggota mempertimbangkan hal-
hal sebagai berikut: 
a) Semua p enyandang cacat dapat diterima menjadi anggota . 
b) Ada kesiapan dari gudep untuk menerima para penyandang cacat ikut latihan di gudep 
tersebut. 
c) Adanya ijin dari orangtua yang bersangkutan. 
d) Pesertadidik yang bersangkutan berminat mengikuti kegiatan pramuka di gudep tersebut. 
e) SKU yang dijadikan pedoman dalam kegiatan pembinaan adalah SKU yang disesuaikan 
dengan kemampuan dan jenis kecacatannya. 
f) Laporan/pencapaian hasil kegiatan dibuatkan tersendiri 
g) Pembina yang menangani anggota pramuka penyandang cacat ádalah pembina biasa. 
h) Apabila ada kesulitan dapat berkonsultasi dengan Sekolah Luar Biasa terdekat. 
f. Setiap anggota muda dan anggota dewasa muda hanya terdaftar sebagai anggota pada satu 
gudep. 
g. Gudep-gudep di dalam negeri dihimpun dalam ranting, yang masing -masing meliputi suatu 
wilayah kecamatan, dan diatur sebagai berikut: 
Gudep dikoordinasikan, dibina , dan dikendalikan oleh kwartir ranting, kecuali gudep yang 
berpangkalan di Kampus Perguruan Tinggi pembinaan dan pengembangannya dilakukan oleh 
Kwartir Cabang 
h. Gudep di luar negeri diatur sbb: 
1) warga negara RI yang bertempat tinggal di luar negeri, dengan persetujuan Perwakilan RI 
setempat dapat mendirikan gudep yang dibimbing dan dibantu oleh Kepala Perwakilan RI yang 
bersangkutan selaku Ketua Mabigus di bawah pengendalian Kwartir Nasional. 
2) mengadakan kerjasama dengan National Scout Organization setempat. 
i. Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dapat mendirikan gudep 
bagi bangsanya dengan memberitahukan kepada Kwartir Nasio nal cq Kwartir Daerah setempat 
agar terjalin persahabatan. 
j. Setiap gudep menggunakan nomor yang diatur oleh Kwartir Cabang, kecuali gudep yang ada 
di Perwakilan RI diatur oleh Kwartir Nasional. Gudep putra bernomor gasal, sedangkan gudep 
putri bernomor genap. 
k. Gudep dapat menggunakan nama pahlawan, tokoh masyarakat atau tokoh dalam 
cerita rakyat, nama tempat yang bersejarah, nama benda -benda di jagat raya, yang memiliki 
keistimewaan seperti galaksi dan sebagainya yang dapat memotivasi kehidupan gudepnya. 
Nama gudep didaftarkan ke Kwarcab bersama -sama dengan pendaftaran gudep tersebut 
untuk mendapatkan pengesahan dan nomor. 
l. Ditinjau dari kelengkapan satuannya maka gudep terdiri atas: 
1) Gudep lengkap adalah pangkalan keanggotaan bagi anggota muda, anggota dewasa muda 
yang terdiri atas: 
a) Perindukan Siaga b) Pasukan Penggalang 
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c) Ambalan Penegak d) Racana Pandega 
2) Gudep tidak lengkap. 
Gudep tidak lengkap adalah pangkalan keanggotaan bagi anggota muda, anggota dewasa 
muda yang anggotanya hanya terdiri atas satu atau dua atau tiga golongan saja. 
Contoh : 
a) Gudep yang berpangkalan di Sekolah Dasar yang hanya memiliki Perindukan Siaga dan 
Pasukan Penggalang saja. 
b) Gudep yang berpangkalan di Sekolah Menengah Atas yang hanya memiliki Ambalan 
Penegak saja. 
2. Struktur Organisasi 
Gugusdepan lengkap dalam satuan pramuka terdiri atas: 
a. Perindukan Siaga 
1) Perindukan Siaga idealnya terdiri atas antara 18-24 Pramuka Siaga yang dibagi menjadi 3 -4 
kelompok kecil yang disebut Barung. 
Jika terdapat jumlah peminat untuk menjadi Pramuka Siaga cukup banyak, gudep dapat 
mempertimbangkan untuk membentuk perindukan baru. 
2) a) Barung adalah kelompok teman sebaya usia antara 7-10 tahun yang disebut Pramuka 
Siaga. 
b) Satu barung jumlah anggotanya yang terbaik terdiri atas 6 Pramuka Siaga. 
c) Pembentukan barung dilakukan oleh para Pramuka Siaga sendiri, dengan bantuan Pembina 
dan Pembantu Pembina Pramuka Siaga. 
d) Keanggotaan barung tidak bersifat menetap, tetapi dapat diubah setiap 1-2 bulan sekali, 
waktunya diatur setelah menyelesaikan satu siklus program kegiatan. Perubahan barung harus 
atas dasar persetujuan para Pramuka Siaga. 
e) Perubahan tidak boleh dilakukan secara acak dan jangan sampai membuat Pramuka Siaga 
merasa tidak nyaman. 
f) Jika perubahan barung dilakukan secara teratur tiap akhir program, para Pramuka Siaga akan 
menjadi terbiasa dengan perubahan tersebut dan merasa hal itu sebagai bagian dari dinamika 
perindukan. 
3) Tiap barung memakai nama yang dipilih sendiri dengan bantuan Pembina Pramuka, dari 
warna seperti Barung Merah, Barung Putih  
4) Barung tidak memakai bendera barung, karena pelaksanaan kegiatan Pramuka Siaga pada 
umumnya dilaksanakan di tingkat perindukan. Kegiatan -kegiatan di tingkat barung hanya 
berupa permainan singkat dan spontan. 
 
b. Pasukan Penggalang 
1) Pasukan Penggalang idealnya terdiri atas 24 - 32 Pramuka Penggalang yang dibagi menjadi 
3-4 kelompok yang disebut regu. 
2) Regu adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya usia antara 11-15 tahun yang disebut 
Pramuka Penggalang. 
Satu regu jumlah anggotanya yang terbaik adalah 6 - 8 Pramuka Penggalang. 
3) Pembentukan regu dilakukan oleh para Pramuka Penggalang sendiri. Pembina dan 
Pembantu Pembina tidak ikut menanganinya, kecuali bila diperlukan dapat ikut membantu. 
4) Keanggotaan regu bersifat tetap dan mempunyai keterikatan yang kuat. 
5) Setiap regu memiliki nama yang dipilih sendiri oleh anggotanya. Regu putra menggunakan 
nama binatang dan regu putri menggunakan nama bunga atau tumbuh-tumbuhan. 
6) Nama regu merupakan identitas regu dan mengandung kiasan dasar yang memotivasi 
kehidupan regu 
7) Setiap regu memiliki bendera regu yang bergambar sesuai dengan nama regu dan menjadi 
ciri khas yang menandai regu tersebut. Bendera regu dipegang oleh Pemimpin Regu dengan 
tongkat setinggi 160 cm dengan ukuran bendera 25 cm x 35 cm.  
8) Sistem kelompok dalam golongan Pramuka Penggalang diwujudkan dalam system beregu 
yang merupakan unsur metode kepramukaan yang sangat penting, karena merupakan poros 
metode kepramukaan untuk golongan Pramuka Penggalang. 
c. Ambalan Penegak 
1) Ambalan Penegak idealnya terdiri atas 12-32 Pramuka Penegak yang dibagi menjadi 3 -4 
kelompok yang disebut Sangga. 
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2) Ambalan Penegak menggunakan nama dan lambang yang dipilih mereka sesuai aspirasinya 
dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan ambalan. 
3) a) Sangga adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya usia antara 16-20 tahun yang 
disebut Pramuka Penegak. 
b) Satu sangga jumlah anggotanya yang terbaik adalah 4-8 Pramuka Penegak. 
c) Pembentukan sangga dilakukan oleh para Pramuka Penegak sendiri. 
d) Nama sangga dipilih diantara nama -nama Perintis, Pencoba, Pendobrak, Penegas dan 
Pelaksana atau dipilih nama lain sesuai aspirasi mereka. Nama tersebut merupakan identitas 
sangga dan mengandung kiasan dasar yang dapat memberikan motivasi kehidupan sangga. 
4) Untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan, Ambalan Penegak dapat membentuk 
Sangga Kerja yang anggotanya terdiri atas anggota -anggota sangga yang ada, jumlah anggota 
disesuaikan dengan beban kerja atau tugas yang diemban. 
5) Sangga Kerja bersifat sementara sampai tugas atau pekerjaan selesai dilaksanakan. 
d. Racana Pandega 
1) Racana Pandega terdiri atas paling banyak 30 Pramuka Pandega tidak dibagi dalam 
kelompok kecil. 
2) Untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas, Racana Pandega dapat membentuk 
kelompok yang disebut Sangga Kerja, anggotanya terdiri atas anggota racana yang sifatnya 
sementara sampai tugas selesai. 
3) Racana Pandega menggunakan nama yang dipilih mereka sesuai aspirasinya dan 
mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan racana. 
g. Dewan Kehormatan Gugusdepan 
1) Dewan Kehormatan Gugusdepan merupakan badan tetap yang dibentuk oleh Pembina 
Gudep sebagai badan yang menetapkan pemberian anugerah, penghargaan dan sanksi, 
dengan tugas: 
a) menilai sikap dan perilaku anggota Gerakan Pramuka yang melanggar kode kehormatan 
atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka. 
b) menilai sikap, perilaku dan jasa seseorang untuk mendapatkan anugerah, penghargaan 
berupa tanda jasa. 
2) Dewan Kehormatan beranggotakan lima orang yang terdiri atas unsur sbb: 
a) Anggota Majelis Pembimbing Gugusdepan 
b) Ketua Gudep 
c) 2 (dua) orang Pembina Satuan 
d) Dewan Penegak atau Dewan Pandega apabila diperlukan 
3) Susunan Dewan Kehormatan Gugusdepan sebagai berikut : 
a) Ketua Dewan Kehormatan adalah Ketua Gudep 
b) Wakil Ketua 

c) Sekretaris 
d) 2 (dua) orang a nggota 

h. Badan Pemeriksa Keuangan Gugusdepan 
1) Badan Pemeriksa Keuangan Gugusdepan adalah badan independen yang dibentuk 
Musyawarah Gugusdepan dan bertanggungjawab kepada Musyawarah 
Gugusdepan. 
2) Susunan Badan Pemeriksa Keuangan Gugusdepan terdiri atas: 
a) Ketua 
b) Wakil Ketua 

c) Sekretaris 
d) Beberapa orang anggota 

3) Badan Pemeriksa KeuanganGugusdepan dibentuk dan disahkan oleh Musyawarah G 
ugusdepan. 
4) Badan Pemeriksa Keuangan Gugusdepan dilantik bersama-sama dengan Pengurus 
Gugusdepan. 
i. Mabigus 
1) Mabigus berasal dari unsur-unsur: orangtua pesertadidik yang merupakan perwakilan dari 
tiap satuan, tokoh-tokoh masyarakat termasuk para pengusaha 
di lingkungan gugusdepan yang memiliki perhatian dan rasa tanggungjawab terhadap Gerakan 
Pramuka, serta mampu menjalankan peran majelis pembimbing. 
2) Ketua Gudep secara ex-officio anggota Mabigus 
3) Mabigus terdiri atas: 

a) seorang Ketua 
b) seorang Wakil Ketua 
c) seorang Sekretaris 

d) seorang Ketua Harian (bila perlu) 
e) beberapa orang anggota 
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4) Ketua Mabigus dipilih diantara anggota Mabigus yang ada. 
 
PIMPINAN 
1. Gugusdepan 
a. Gudep dikelola secara kolektif oleh para pembina gudep yang dipimpin oleh Ketua Gudep. 
b. Ketua Gudep dipilih oleh musyawarah gudep untuk satu kali masa jabatan dan dapat dipilih 
kembali pada musyawarah gudep berikutnya. 
c. Masa bakti Ketua Gudep diupayakan maksimal untuk dua periode secara berturutturut. 
d. Ketua Gudep terpilih mengkoordinasikan Pembina Satuan dan selanjutnya menunjuk 
anggota Pembina Gudep lainnya yang diambil dari para Pembina Satuan dan Pembantu 
Pembina Satuan. 
e. Ketua Gudep dapat merangkap sebagai Pembina Satuan. 
f. Ketua Gudep ex-officio menjadi anggota Mabigus. 
2. Perindukan Siaga 
a. Perindukan Siaga dipimpin oleh Pembina Perindukan Siaga disingkat Pembina Siaga yang 
berusia sekurang-kurangnya 21 tahun dan dibantu oleh Pembantu Pembina Siaga yang berusia 
sekurang-kurangnya 17 tahun. 
b. Pembina dan Pembantu Pembina Siaga putra dapat dijabat oleh pria atau wanita. 
c. Pembina dan Pembantu Pembina Siaga putri harus dijabat oleh wanita . 
d. Barung dipimpin secara bergilir oleh seorang Pemimpin Barung yang dipilih oleh dan dari 
para anggota barung dengan bantuan Pembina dan Pembantu Pembina Siaga . 
e. Untuk membantu Pemimpin Barung, ditunjuk seorang Wakil Pemimpin Barung yang dipilih 
oleh Pemimpin Barung dengan bantuan Pembina dan Pembantu Pembina Siaga. 
f. Dari para Pemimpin Barung dipilih salah seorang untuk melaksanakan tugas ditingkat 
Perindukan yang disebut Pemimpin Barung Utama, dipanggil Sulung dengan bantuan Pembina 
dan Pembantu Pembina Siaga. Pemimpin Barung Utama tersebut tetap memimpin barungnya. 
g. Tugas Pemimpin Barung berbeda -beda tergantung dari aktifitas dan pengalaman Pramuka 
Siaga yang memegang posisi atau jabatan tersebut. Setiap kegiatan barung didampingi oleh 
Pembina dan Pembantu Pembina Siaga . 
h. Dewan Siaga 
1) Dewan Perindukan Siaga disebut Dewan Siaga. 
2) Untuk memenuhi hak anak dan melatih kepemimpinan dibentuk Dewan Perindukan Siaga 
disingkat Dewan Siaga yang beranggotakan dari seluruh anggota perindukan. Ketua Dewan 
Siaga adalah Sulung. 
3) Pertemuan Dewan Siaga diadakan sekurang -kurangnya tiga bulan sekali atau sesuai 
kebutuhan program atau aktifitas. 
4) Acara Pertemuan Dewan Siaga adalah membahas hal-hal tertentu seperti memilih kegiatan 
yang diusulkan oleh Pembina Siaga, mengurus dan mengatur kegiatan perindukan dan 
menjalankan keputusan-keputusan yang diambil dewan termasuk pemberian penghargaan. 
5) Pertemuan bersifat formal. 
a) Undangan disampaikan seminggu sebelumnya dan masalah yang akan dibicarakan 
diumumkan. 
b) Peserta yang hadir menggunakan pakaian seragam 
c) Tempat ditentukan lebih dahulu 
d) Dengan upacara pembukaan dan penutupan 
3. Pasukan Penggalang 
a. Pasukan dipimpin oleh seorang Pembina Pasukan Penggalang disingkat Pembina 
Penggalang dibantu Pembantu Pembina Penggalang. Pembina Penggalang sedikitnya berusia 
21 tahun, sedang Pembantunya berusia sekurang-kurangnya 20 tahun. 
b. Pembina dan Pembantu Pembina Pasukan Penggalang Putra harus dijabat oleh pria, 
sedangkan Pembina dan Pembantu Pembina Penggalang Putri harus dijabat oleh wanita. 
c. Regu dipimpin secara bergantian oleh seorang Pemimpin Regu yang dipilih oleh dan dari 
para anggota regu dalam musyawarah Dewan Regu. 
d. Untuk membantu Pemimpin Regu, ditunjuk seorang Wakil Pemimpin Regu oleh Pemimpin 
Regu dari anggota regunya. 
e. Diantara Pemimpin Regu dip ilih salah seorang dari mereka untuk melaksanakan tugas di 
tingkat pasukan yang disebut Pemimpin Regu Utama, dipanggil Pratama. Pratama tersebut 
tetap memimpin regunya. 
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f. Dewan Regu 
1) Dewan Regu adalah wadah pengembangan kepemimpinan, kebersamaan dan demokrasi 
bagi para penggalang dalam satu regu. 
2) Dewan Regu terdiri atas: 

a) Pemimpin Regu 
b) Wakil Pemimpin Regu 
c) Penulis 
d) Bendahara 

e) Perlengkapan 
f) Kegiatan 
g) Juru masak 
h) Perawatan 

Susunan tersebut dapat disederhanakan sesuai dengan jumlah anggota regu. 
3) Tugas Dewan Regu: 

a) Menyusun dan menyetujui 
kegiatan regu 
b) Mengevaluasi kegiatan regu 
c) Memilih Pinru 
d) Menetapkan tugas dalam regu 
dan menilai kinerjanya 

e) Mengelola sumberdaya regu 
f) Mengadakan pertemuan sesuai 
kebutuhan regu diikuti oleh seluruh 
anggota regu 

g. Dewan Penggalang 
1) Untuk pendidikan kepemimpinan dan mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan para 
pramuka penggalang, dibentuk Dewan Pasukan Penggalang, disingkat Dewan Penggalang, 
terdiri atas Pemimpin Regu Utama , para Pemimpin Regu, Wakil Pemimpin Regu, Pembina 
Penggalang dan para Pembantu Pembina Penggalang. 
2) Dewan Penggalang dikoordinasikan oleh Pembina Pasukan Penggalang. 
3) Dewan Penggalang mengadakan rapat sebulan sekali. 
4) Ketua Dewan Penggalang adalah Pratama, sedangkan jabatan Penulis dan Bendahara 
Dewan Penggalang dipegang secara bergilir oleh para anggota Dewan Penggalang. 
5) Masa bakti Ketua Dewan Penggalang adalah 6 bulan, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 
kali berturut-turut. 
6) Tugas Dewan Penggalang: 

a) Mengurus dan mengatur program kegiatan-kegiatan Pasukan Penggalang. 
b) Mengevaluasi program kegiatan. 
c) Mendukung regu dalam kegiatan mengintegrasikan anggota baru. 
d) Menyelenggarakan pemilihan Pratama . 
e) Merekrut anggota regu baru . 
f) Menyiapkan materi yang akan dibahas dalam Dewan Majelis Penggalang. 
g) Dalam rapat Dewan Penggalang, Pembina dan Pembantu Pembina bertindak 
sebagai penasehat, pengarah, pembimbing serta mempunyai hak mengambil 
keputusan terakhir dalam hal-hal yang dinilai membahayakan peserta didik. 
h. Pertemuan Dewan Penggalang bersifat formal. 

1) Undangan disampaikan seminggu sebelumnya dan masalah yang akan dibicarakan 
diumumkan. 
2) Peserta yang hadir menggunakan pakaian seragam 
3) Tempat ditentukan lebih dahulu 
i. Dewan Kehormatan Penggalang 
1) Untuk melatih kepemimpinan dan rasa tanggungjawab para Pramuka Penggalang, diadakan 
Dewan Kehormatan Pasukan Penggalang, yang terdiri atas Pemimpin Regu Utama , para 
Pemimpin Regu, Pembina dan para Pembantu Pembina Penggalang. 
2) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Penggalang adalah Pembina Penggalang dan 
Pembantunya, sedangkan Sekretaris Dewan Kehormatan adalah salah seorang Pemimpin 
Regu. 
3) Tugas Dewan Kehormatan Penggalang adalah untuk menentukan: 

a) Pelantikan, pemberian TKK, tanda penghargaan dan lain-lain kepada Pramuka 
Penggalang yang berjasa atau berprestasi. 
b) Pelantikan Pemimpin dan Wakil Pemimpin Regu serta Pratama . 
c) Tindakan terhadap pelanggaran Kode K ehormatan Pramuka. 
d) Rehabilitasi anggota Pasukan Penggalang 

4) Anggota yang dianggap melanggar, sebelum diambil tindakan diberi kesempatan membela 
diri dalam Rapat Dewan Kehormatan. 
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5) Dewan Kehormatan Penggalang bersidang dalam hal terjadi peristiwa yang menyangkut 
tugas Dewan Kehormatan Penggalang. 
6) Hasil putusan sidang dilaporkan kepada Pembina Gugusdepan.. 
7) Pertemuan Dewan Kehomatan Penggalang bersifat formal. 
a) Undangan disampaikan seminggu sebelumnya dan masalah yang akan dibicarakan 
diumumkan. 
b) Peserta yang hadir menggunakan pakaian seragam 
c) Tempat ditentukan lebih dahulu 
j. Majelis Penggalang 
1) Untuk mendidik Pramuka Penggalang dalam kehidupan demokrasi dan mewujudkan hak 
semua anggota, diadakan Majelis Penggalang yang anggotanya terdiri atas seluruh anggota 
pasukan . Keikutsertaan mereka sebagai individu bukan atas nama regu. 
2) Majelis Penggalang diketuai oleh Pramuka Penggalang yang dipilih langsung oleh seluruh 
anggota di awal pertemuan, dipandu oleh Pratama . Ketua Majelis memilih sekretarisnya 
3) Tugas Majelis Penggalang: 
a) Menyusun aturan-aturan yang mengikat bagi seluruh anggota. 
b) Menetapkan sasaran tahunan untuk diajukan kepada Pembina Pasukan dan diteruskan 
kepada Pembina Gudep yang selanjutnya dinyatakan dalam rencana gudep. 
c) Membahas dan memberikan persetujuan kegiatan bersama dan kalender kegiatan yang 
diajukan oleh Dewan Penggalang. 
4) Majelis Penggalang mengadakan pertemuan sekurang -kura ngnya 6 bulan sekali atau setiap 
kali diperlukan. 
5) Pembina dan Pembantu Pembina mempunyai hak berbicara tetapi tidak mempunyai hak 
suara . 
6) Pertemuan Majelis Penggalang bersifat formal. 
a) Undangan disampaikan seminggu sebelumnya dan masalah yang akan dibicarakan 
diumumkan. 
b) Peserta yang hadir menggunakan pakaian seragam 
c) Tempat ditentukan lebih dahulu 
d) Dengan upacara pembukaan dan penutupan 
4. Ambalan Penegak 
a. Ambalan Penegak dipimpin oleh seorang Pembina Ambalan Penegak yang disingkat 
Pembina Penegak berusia sekurang -kura ngnya 25 tahun, dibantu oleh Pembantu Pembina 
Penegak yang berusia sekurang-kurangnya 23 tahun. 
b. Pembina Penegak dipilih oleh Dewan Penegak diantara para Pembina Penegak, dan 
Pembina Penegak lainnya menjadi Pembantu Pembina Penegak. 
c. Pembina Penegak dan Pemb antu Pembina Penegak putra harus dijabat oleh seorang pria, 
sedangkan untuk putri dijabat oleh seorang wanita. 
d. Sangga dipimpin secara bergantian oleh seorang Pemimpin Sangga yang dipilih oleh dan 
dari para anggota Sangga. 
e. Diantara Pemimpin Sangga dipilih salah seorang dari dan oleh mereka untuk melaksanakan 
tugas di tingkat A mbalan yang disebut Pradana. Pradana tersebut tetap memimpin Sangganya. 
f. Dewan Penegak 
1) Untuk mengembangkan kepemimpinan dan mengikutsertakan dalam pengambilan 
keputusan bagi Pramuka Penegak, dibentuk Dewan Ambalan Penegak disingkat Dewan 
Penegak yang dipimpin oleh Ketua disebut Pradana dengan susunan sebagai berikut: 
a) Seorang Ketua yang disebut Pradana 
b) Seorang Pemangku Adat 
c) Seorang Kerani 

d) Seorang Bendahara 
e) Beberapa orang anggota

Dewan tersebut dipilih dari para Pemimpin dan Wakil Pemimpin Sangga 
2) Masa bakti Ketua Dewan Penegak adalah 1 tahun 
3) Tugas Dewan Penegak: 
a) Merancang dan melaksanakan program kegiatan 
b) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 
c) Merekrut anggota baru 

d) Membantu sangga dalam mengin tegrasikan 
anggota baru dalam sangga 

4) Dewan Penegak bersidang sekurang-kurangnya tiga bulan sekali 
5) Pertemuan Dewan Penegak bersifat formal. 
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a) Undangan disampaikan seminggu sebelumnya dan masalah yang akan dibicarakan 
diumumkan. 
b) Peserta yang hadir menggunakan pakaian seragam 
c) Tempat ditentukan lebih dahulu 
g. Dewan Kehormatan Penegak 
1) Untuk mengembangkan kepemimpinan dan rasa tanggungjawab para Pramuka Penegak, 
dibentuk Dewan Kehormatan Penegak yang terdiri atas para anggota Ambalan yang sudah 
dilantik dan diketuai oleh Pemangku adat. 
2) Tugas Dewan Kehormatan Penegak adalah untuk menentukan: 
a) Pelantikan, penghargaan atas prestasi/jasanya dan tindakan atas 
pelanggaran terhadap kode kehormatan 
b) Peristiwa yang menyangkut kehormatan Pramuka Penegak 
c) Rehabilitasi anggota Ambalan Penegak 
3) Dalam Dewan Kehormatan Penegak, pembina bertindak sebagai penasehat. 
4) Pertemuan Dewan Kehormatan Penegak bersifat formal. 
a) Undangan disampaikan seminggu sebelumnya dan masalah yang akan dibicarakan 
diumumkan. 
b) Peserta yang hadir menggunakan pakaian seragam 
c) Tempat ditentukan lebih dahulu 
5. Racana Pandega 
a. Racana Pandega dipimpin oleh Ketua Dewan Racana Pandega didampingi oleh seorang 
Pembina yang berusia sekurang-kurangnya 2 8 tahun . 
b. Pembina Racana Pandega putri harus dijabat oleh seorang wanita, sedangkan Pembina 
Racana Pandega putra harus dijabat oleh seorang pria. 
c. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Sangga Kerja dapat meminta na ra sumber ahli sesuai 
kebutuhan kepada Pembina Pandega. 
d. Dewan Pandega 
1) Untuk mengembangkan kepemimpinan di racana dibentuk Dewan Racana Pandega 
disingkat Dewan Pandega yang dipimpin oleh seorang Ketua, dengan susunan sebagai berikut: 
a) Seorang Ketua 
b) Seorang Pemangku Adat 
c) Seorang Sekretaris 

d) Seorang Bendahara 
e) Beberapa orang anggota 

Dewan tersebut dipilih oleh para anggota racana. 
2) Masa bakti Ketua Dewan Pandega adalah 1 tahun 
3) Tugas Dewan Pandega: 
a) Merancang program kegiatan 
b) Mengurus dan mengatur kegiatan 
c) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 
d) Merekrut anggota baru 
e) Mencari/mengidentifikasi sumber dana 
untuk disampaikan kepada Pembina Gudep 

f) Mengelola dana untuk menjalankan 
program kegiatan 
g) Melaporkan pelaksanaan kegiatan 
kepada Pembina Gudep 

4) Dewan Pandega mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.  
5) Masa bakti Dewan Pandega adalah 3 tahun 
6) Pembina bertindak selaku konsultan 
7) Pertemuan Dewan Pandega bersifat formal. 
a) Undangan disampaikan seminggu sebelumnya dan masalah yang akan dibicarakan 
diumumkan. 
b) Peserta yang hadir menggunakan pakaian seragam 
c) Tempat ditentukan lebih dahulu 
e. Dewan Kehormatan Pandega 
Untuk mengembangkan kepemimpinan dan rasa tanggungjawab para Pramuka Pandega, 
dibentuk Dewan Kehormatan Pandega yang terdiri atas para anggota racana yang sudah 
dilantik dan diketuai oleh Pemangku adat. 
f. Tugas Dewan Kehormatan Pandega adalah untuk menentukan: 
1) Pelantikan, penghargaan atas prestasi/jasanya dan pelanggaran terhadap kode kehormatan. 
2) Peristiwa yang menyangkut kehormatan Pramuka Pandega. 
3) Rehabilitasi anggota Racana Pandega 
g. Pertemuan Dewan Kehormatan Pandega bersifat formal. 



Buku Materi Pramuka Penegak  
Ambalan Pandawa Srikandi Gudep 04. 137- 04. 134 SMA Negeri 1 Purwodadi 

PERSEMBAHAN IKATAN ALUMNI BANTARA DAN DEWAN AMBALAN PANDAWA SRIKANDI  
(Copyright by drpsap_turtle 2010) 

54 

1) Undangan disampaikan seminggu sebelumnya dan masalah yang akan dibicarakan 
diumumkan. 
2) Peserta yang hadir menggunakan pakaian seragam 
3) Tempat ditentukan lebih dahulu 
h. Dalam Dewan Kehormatan Pandega, Pembina bertindak sebagai Konsultan. 
 

 Kecakapan Kepramukaan 
Kecakapan kepramukaan adalah kemampuan dan keterampilan tertentu yang dimiliki oleh 
pesertadidik. Kecakapan terdiri atas: 
a. Kecakapan Umum 
Kecakapan umum adalah jenjang kecakapan dasar yang wajib dimiliki oleh calon dan 
pesertadidik yang diperoleh melalui proses pendidikan nilai dan norma kepramukaan serta 
ujian, atas dasar usaha pesertadidik yang bersangkutan. 
Kecakapan Umum masing-masing golongan tingkatannya sebagai berikut: 
1) Tingkat Kecakapan Umum untuk Pramuka Siaga ; 
a) Siaga Mula, yaitu tingkatan kecakapan umum bagi Pramuka Siaga yang telah memenuhi 
syarat kecakapan umum tingkat Siaga Mula. 
b) Siaga Bantu, yaitu tingkatan kecakapan umum bagi Pramuka Siaga yang telah memenuhi 
syarat kecakapan umum tingkat Siaga Bantu. 
c) Siaga Tata, yaitu tingkatan kecakapan umum bagi Pramuka Siaga yang telah memenuhi 
syarat kecakapan umum tingkat Siaga Tata. 
2) Tingkat Kecakapan Umum untuk Pramuka Penggalang; 
a) Penggalang Ramu, yaitu tingkatan kecakapan umum bagi Pramuka Penggalang yang telah 
memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Penggalang Ramu. 
b) Penggalang Rakit, yaitu tingkatan kecakapan umum bagi Pramuka Penggalang yang telah 
memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Penggalang Rakit. 
c) Penggalang Terap, yaitu tingkatan kecakapan umum bagi Pramuka Penggalang yang telah 
memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Penggalang Terap 
3) Tingkat Kecakapan Umum untuk Pramuka Penegak 
a) Penegak Bantara, yaitu tingkatan kecakapan umum bagi Pramuka Penegak yang telah 
memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Penegak Bantara. 
b) Penegak Laksana, yaitu tingkatan kecakapan umum bagi Pramuka Penegak yang telah 
memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Penegak Laksana 
4) Tingkat Kecakapan Umum untuk Pramuka Pandega 
Dalam pandega hanya ada satu tingkatan kecakapan umum Pramuka Pandega yang 
dicapainya setelah memenuhi syarat kecakapan umum Pandega.  
Untuk berpindah golongan tidak harus menyelesaikan tingkat kecakapan tertinggi dalam 
golongannya, tetapi tergantung dari usianya. 
b. Kecakapan Khusus 
Kecakapan Khusus, adalah kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan 
dan kemampuan di bidang tertentu, yang dapat dijadikan sebagai bekal kehidupan yang dimiliki 
seorang pesertadidik sesuai dengan bakat dan minatnya , serta diperoleh melalui pro ses 
pelatihan dan proses ujian atas dasar pencapaian hasil. 
1) Bidang Kecakapan Khusus 
Kecakapan Khusus digolongkan menjadi 5 bidang: 
a) Bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. 
b) Bidang patriotisme dan seni budaya. 
c) Bidang keterampilan dan teknik pembangunan 
d) Bidang ketangkasan dan kesehatan 
e) Bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia 
dan lingkungan hidup. 
2) Tingkat Kecakapan Khusus 
Tingkat Kecakapan Khusus masing-masing golongan pramuka sebagai berikut: 
a) Siaga : satu tingkat 
b) Penggalang: 3 tingkat yaitu:    (1) Purwa    (2) Madya   (3) Utama 
c) Penegak dan Pandega: 3 tingkat yaitu:     (1) Purwa  (2) Madya  (3) Utama 
d) Kecakapan Khusus yang berkaitan dengan Satuan Karya Pramuka, yaitu 
Kecakapan Khusus Kelompok, terdiri atas: 
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(1) Kelompok Bahari 
(2) Kelompok Bakti Husada 
(3) Kelompok Bhayangkara 
(4) Kelompok Dirgantara 

(5) Kelompok Kencana 
(6) Kelompok Tarunabumi 
(7) Kelompok Wanabakti 

e) Tingkatan Kecakapan Khusus Kelompok untuk masing-masing golongan 1 tingkat, yaitu: 
(1) Tingkat Siaga 
(2) Tingkat Penggalang 

(3) Tingkat Penegak 
(4) Tingkat Pendega 

c. Pembina berkewajiban mendorong pesertadidiknya untuk terus berupaya mencapai tingkatan 
kecakapan yang lebih tinggi. 
d. Dimungkinkan adanya pengembangan bidang-bidang kecakapan khusus. 

 Perekrutan Pesertadidik 
Rekrut pesertadidik dapat dilakukan oleh pesertadidik itu sendiri atau oleh orang dewasa. 
a. Rekrut pesertadidik oleh pesertadidik disebut mencari teman baru . 
Dalam perekrutan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1) Persyaratan: 
a) berminat menjadi anggota Gerakan Pra muka secara sukarela ; 
b) mendapat ijin dari orangtua . 
2) Sumber: 
a) teman sekolah; 
b) teman sepermainan; 

c) saudara ; 
d) teman sebaya dari semua golongan. 

3) Perencanaan rekrut: 
a) Dewan Satuan menyusun jumlah perencanaan rekrut untuk menyesuaikan dengan jumlah 
ideal; 
b) mengajukan perencanaan perekrutan tersebut kepada Pembina Satuan; 
c) pembina satuan mengajukan kepada Ketua Gudep untuk dilaporkan kepada Ketua Mabigus. 
4) Pelaksanaan rekrut: 
a) rekrut dilaksanakan oleh setiap satuan masing-masing melalui Dewan Satuan ; 
b) Dewan Satuan menyampaikan kepada anggotanya tentang jumlah yang diperlukan dan 
siapa yang ingin mengajukan calon; 
c) apabila jumlah calon melebihi kebutuhan, maka disusun menurut skala prioritas berdasarkan 
usia . 
b. Apabila rekrut melalui pesertadidik tidak dapat memenuhi jumlah ideal yang ditentukan, maka 
dapat dilaksanakan oleh anggota dewasa , baik melalui Pembina maupun Mabigus. 
1) Pelaksanaan rekrut 
a) setelah mendapat laporan dari Dewan Satuan bahwa masih kekurangan anggota sesuai 
jumlah ideal maka orang dewasa ikut membantu mencari dari sumber lain ; 
b) nama calon pesertadidik dari orang dewasa diserahkan kepada Dewan Satuan untuk 
diproses. 
2) Penerimaan anggota baru 
a) untuk calon Pramuka Siaga dan Penggalang, proses dilaksanakan sbb: 
(1) diterima oleh dewan; 
(2) dikenalkan kepada seluruh anggota perindukan dan pasukan dengan status sebagai calon 
siaga atau penggalang ; 
(3) perkenalan lebih lanjut di masing-masing barung atau regu; 
(4) menetap di barung atau regu yang ditentukan oleh dewan. 
Proses perpindahan golongan dari Perindukan Siaga ke Pasukan 
Penggalang sama seperti di atas 
b) untuk calon Pramuka Penegak dan Pandega, proses dilaksanakan sbb: 
(1) diterima oleh dewan; 
(2) dikenalkan kepada seluruh anggota ambalan dan racana dengan status sebagai tamu 
ambalan atau racana dalam waktu 1 bulan; 
(3) saat menjadi tamu dapat mengikuti acara kegiatan tertentu untuk merasakan dan 
mengenyam suasana ambalan atau racana; 
(4) apabila merasa cocok dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Dewan Ambalan atau 
Racana untuk diterima menjadi calon penegak atau pandega; 
(5) penerimaan calon dilakukan pada upacara penerimaan calon di ambalan atau racana yang 
sekaligus didampingi 2 orang pendamping yang ditunjuk oleh Dewan Kehormatan ; 
(6) pendamping kiri membimbing/melatih dalam hal teknis ; 
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(7) pendamping kanan memberi penerangan tentang peraturan-peraturan, mengawasi jiwa, 
sifat/mentalnya, dan membimbing ke arah yang baik. 
c. Tata cara: 
1) pendekatan dengan cara mengajak bermain bersama . 
2) melihat latihan di gugusdepan. 
 
 Administrasi 
Gudep sebagai pusat gerak dan wadah pembinaan pra muka perlu adanya dukungan 
administrasi secara tertib namun sederhana. 
Agar pelaksanaan administrasi dapat teratur, tertib dan berkesinambungan diperlukan buku -
buku catatan sebagai berikut: 
a. Buku catatan pribadi pesertadidik 
Buku tersebut dipegang oleh Ketua Gudep dan harus selalu dimutahirkan. Buku 
catatan pribadi berisi: 
1) Nama Lengkap, nama kecil/nama panggilan. 
2) Tempat dan tanggal lahir. 
3) Agama. 
4) Tanggal masuk mejadi anggota Gerakan Pramuka. 
5) Sifat baik yang perlu dikembangkan . 
6) Sifat kurang baik yang perlu dikurangi/dihilangkan. 
7) Kepemimpinan yang pernah dialami/diikuti. 
8) Peristiwa-peristiwa penting selama menjadi pesertadidik (sebutkan peristiwa penting, tanggal 
dan tempatnya, misalnya: dilantik menjadi Siaga, Siaga Mula, Bantu, Tata, Garuda, naik 
Golongan Penggalang, dilantik menjadi Penggalang, Ramu, Rakit, Terap, Garuda dan 
seterusnya). 
9) Observasi terhadap pribadi anggota (kecerdasan, gotong royong, disiplin, kegembiraan, suka 
menolong/membantu, loyalitas, kejujuran, inisiatif, kepribadian/mentalitas, kreatifitas, 
pengabdian dan sebagainya). 
10) Kegiatan kepramukaan atau kegiatan lain yang pernah diikuti 
11) Penyakit/ganggunan kesehatan yang pernah dan atau diderita 
12) Mutasi anggota, dan sebagainya. 
b. Buku registrasi pesertadidik berisi: 
1) Nama Lengkap, jenis kelamin 
(putra/putri). 
2) Tempat dan tanggal lahir. 
3) Agama. 
4) Nama Orang tua/Wali. 
5) Pekerjaan Orang tua/Wali. 
6) Alamat rumah. 
7) Anak ke….., dari jumlah saudara 
putra/putri … orang . 
8) Golongan darah. 

9) Sekolah . 
10) Bakat dan hobby. 
11) Hal-hal yang perlu diperhatikan 
(kebiasaan, kesehatan, bahasa yang 
dikuasai dan lain -lain). 
12) Pengalaman dalam kepramukaan. 
13) Bagi pesertadidik penyandang cacat 
perlu dimasukkan jenis kecacatannya. 
14) Lain-lain. 

c. Buku registrasi Pembina dan anggota Mabi, berisi: 
1) Nama 
2) Alamat dan nomor telpon. 
3) Tempat dan tanggal lahir. 
4) Jabatan dalam masyarakat/ 
pemerintahan dan jabatan dalam 
Mabi/Gudep. 

5) Agama. 
6) Status Perkawinan. 
7) Nomor dan tanggal sertifikat/ijazah 
kursus-kursus yang pernah diikuti; KMD, 
KML, KPD dan KPL. 
8) Pendidikan formal. 

d. Catatan/notulen rapat/risalah rapat: 
1) Catatan/notulen rapat dengan Pembina Gudep, berisi permasalahan gudep, progja dan 
sebagainya. 
2) Catatan/notulen rapat dengan Dewan Kehormatan Gudep, berisi permasalahan yang 
dibahas dan keputusan terakhir rapat untuk bahan evaluasi. 
3) Catatan/notulen rapat dengan Mabigus, setiap pertemuan harus dicatat dan dicek hasil-hasil 
rapat sebelumnya. 
4) Log book (buku catatan) merupakan catatan peristiwa-peristiwa penting di dalam gudep, 
setiap kegiatan dan pengambilan keputusan yang penting harus tercatat pada buku tersebut. 
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(Log Book berisi: catatan waktu, peristiwa, ilustrasi, gambar, tempelan/guntingan berita dan 
sebagainya). Pencatatan diupayakan singkat, jelas, lengkap dan mutahir. 
e. Buku Inventaris 
Buku Inventaris merupakan buku catatan sarana pendukung yang berisi catatan alat-alat, 
peralatan atau perlengkapan yang meliputi: 
1) Nama benda/alat/perlengkapan. 
2) Jumlah masing-masing perlengkapan. 
3) Kondisi masing-masing perlengkapan. 
4) Asal usul barang tersebut. 
Hal itu penting untuk pemeliharaan dan pengorganisasian secara terus-menerus, sehingga 
membantu mempermudah ketika akan mengadakan kegiatan dan mempermudah 
pemeliharaannya. Mengingat hal tersebut sering dilalaikan, maka hendaknya dijadikan tradisi 
oleh gudep/pembina/regu untuk melaksanakan pencatatan tersebut secara teratur, teliti dan 
berkesinambungan. 
f. Buku agenda, verbal dan expedisi surat menyurat. 
Semua surat-surat, baik yang diterima maupun yang dikirimkan harus dicatat dengan teliti. Arsip 
surat-surat harus diatur dalam tata naskah (berkas) dan setiap tahun diadakan penilaian dan 
pemilahan. 
g. Buku Aca ra Kegiatan 
Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh gudep maupun satuan harus dicatat dengan baik, hal 
itu akan sangat berguna untuk bahan referensi bagi kegiatan yang akan datang. 
h. Formulir untuk pelaksanaan kegiatan administrasi yang selalu berulang dan sama, sebaiknya 
untuk efisiensi dibuat formulirnya, misalnya: 
1) Formulir peminjaman alat/perlengkapan. 
2) Formulir laporan kekuatan.jumlah anggota. 
3) Formulir permintaan ijin, dan sebagainya. 
i. Pencatatan tentang pelaksanaan pelatihan (Program Kegiatan) 
Berisikan sasaran setiap kegiatan yang dicapai oleh anggota yang merupakan bahan evaluasi 
sejauh mana berbagai sasaran-sasaran kegiatan telah dicapai. Salah satu hal yang menarik 
bagi anggota adalah bila mereka dapat mencapai sasaran, karena berarti ada kemajuan 
pribadinya. Setiap satuan harus memiliki catatan tersebut 
untuk mengukur keberhasilannya.  
j. Buku Program 
Buku tersebut sangat penting untuk merencanakan dan mengoperasikan program agar dapat 
sukses, susunlah program secara detail, tulis dan catat. Hal tersebut berguna pula untuk 
dipelajari guna pengembangan di masa depan. 
k. Administrasi dana dan keuangan satuan. 
Satuan diijinkan untuk mendapatkan dana dari gudep, Mabi, orangtua pesertadidik dan sponsor 
lain melalui gudep untuk kepentingan operasional satuan. Dana tersebut dicatat secara 
lengkap, kwitansi-kwaitansi dan tanda terima/pengeluaran uang harus tertib, lengkap dan dapat 
di cek sewaktu-waktu bila diperlukan. 
l. Buku catatan pribadi setiap pembina: 
Untuk mengembangkan anggota/pesertadidik secara individu tidak cukup hanya dengan 
mengandalkan ingatan untuk mengetahui kemajuan individu anggota tersebut. Oleh karena itu, 
setiap pembina perlu memiliki buku catatan pribadi, dan perlu mencatat informasi yang 
berkaitan dengan kemajuan yang dicapai 
m. Administrasi Keuangan 
Untuk menjamin agar keuangan gudep terorganisasikan dengan baik, ketentuan dan prosedur 
keuangan harus dilaksanakan secara ketat (disiplin). 
Prosedurnya adalah: 
1) Semua penerimaan/pendapatan dimasukkan dalam rekening bank segera (pada kesempatan 
pertama). 
2) Semua uang tersimpan dalam bank, hanya ada uang tunai pada kas kecil. 
3) Semua dana melalui bank, pengambilan uang harus atas persetujuan Ketua Gudep yang 
ditandatangani sedikitnya oleh 2 orang anggota Pembina Gudep yang telah ditentukan. 
4) Tanda terima atau kwitansi harus dibuat rangkap 2 (dua), pada setiap 
penerimaan/pengeluaran uang ditulis jumlah uangnya dan tanda terima atau kwitansi 
pembayaran harus disimpan. 
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5) Setiap Satuan , Ketua Gudep dan Mabi, boleh mengelola sendiri uang di bank (bank 
account). 
Untuk satuan diatur sebagai berikut: 
a) Perindukan oleh Pembina Perindukan. 
b) Pasukan Penggalang oleh Dewan Penggalang . 
c) Ambalan Penegak oleh Dewan Ambalan . 
d) Racana Pandega oleh Dewan Racana. 
Ketua Gudep harus mengawasi dan memeriksa apakah ketentuan administrasi dan prosedur 
dilaksanakan dengan baik dan benar. 
6) Pemeriksaan 
Setiap akhir tahun diperlukan adanya pemeriksaan keuangan meliputi semua pengoperasian 
dana di gudep maupun satuan dan di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Gudep bila 
dianggap perlu dibantu auditor yang independen. 
7) Usaha Dana (Fundrising) 
Dalam usaha dana perlu ada penjelasan bahwa Gerakan Pramuka memerlukan dukungan 
bantuan untuk pelaksanaan kegiatannya. Caranya dengan melakukan pendekatan kepada 
orang yang akan diminta bantuan dana tersebut yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Usaha 
dana bukanlah suatu pelatihan untuk meminta-minta. 
Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam usaha dana: 
a) Cari identifikasi sumber-sumber dana . 
b) Pastikan bahwa alasan untuk memerlukan dana tambahan cukup kuat. Ingat bahwa orang 
merespon kebutuhan yang nyata. Kemukakan sejarah tentang keberhasilan Gerakan Pramuka 
dan harus mampu menunjukkan bahwa dana yang dikumpulkan akan sangat berguna untuk 
menambah peralatan dan melaksanakan kegiatan yang lebih banyak, misalnya untuk mengikuti 
jambore, lomba tingkat, dan kegiatan -kegiatan lain di tingkat kwartir. 
c) Pengumpulan dana 
Semua usaha dana harus dengan meminta, yang penting adalah siapa yang akan meminta dan 
bagaimana cara yang baik untuk meminta, tergantung dengan siapa yang akan dimintai. 
d) Ucapan terima kasih 
Proses yang terpenting pada usaha dana adalah ucapan terima kasih setelah menerima dana 
dan menyampaikan informasi tentang penggunaannya. 
n. Laporan Keuangan bulanan 
1) Bendahara membuat laporan bulanan kepada Ketua Gudep pada setiap akhir bulan. 
2) Harus diingat bahwa uang yang dikelola oleh gudep haruslah uang yang jelas dan halal. 

 Laporan dan pendaftaran 
a) Gudep harus memberi laporan secara berkala kepada Kwarran dengan tembusan kepada 
Kwarcab tentang perkembangan gudepnya. 
b) Pada setiap bulan Oktober, gudep harus melaporkan jumlah anggotanya yaitu pesertadidik 
per-golongan serta jumlah pembina dan anggota Mabi kepada Kwarran dengan dengan 
tembusan Kwarcab, Kwarda dan Kwarnas. 
c) Setiap tahun pada bulan Januari, gudep harus mendaftarkan kembali dengan 
menyerahkan laporan tahunan kepada Kwarcab melalui Kwarran. 
d) Gudep yang telah mendaftarkan kembali sesuai dengan butir 3 di atas, oleh Kwarcab 
diberikan Tanda Pendaftaran Ulang. 

 Penghasilan 
Penghasilan Gudep diperoleh dari: 
a) Iuran anggota yang besarnya ditentukan oleh Mugus. 
b) Bantuan dari Pemerintah. 
c) Bantuan dari masyarakat yang tidak mengikat. 
d) Lain -lain sumber yang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan Negara, Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 
 Iuran 
a) Para Pramuka, Pembina Pramuka, dan anggota Mabigus wajib membayar iuran bulanan 
kepada gudepnya, sesuai peraturan yang berlaku. 
b) Gudep wajib membayar iuran bulanan kepada Kwarran. 

Tanda Anggota 
a) Para pramuka menerima Tanda Anggota Gerakan Pramuka setelah pelantikan. 
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b) Para Pembina Pramuka, para anggota Mabigus menerima Tanda Anggota Gerakan Pramuka 
dari Kwarcab atas usulan gudep. 
Publikasi 
a) Untuk menarik perhatian masyarakat agar mendapatkan dukungan dari mereka dan ingin 
merekrut kaum muda dan Pembina atau Mabi, perlu menginformasikan semua kegiatan gudep 
melalui media massa baik elektronik maupun media cetak, menerbitkan majalah dan bulletin 
gudep. 
b) Mengikutsertakan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. 
c) Jika akan mengadakan pentas seni budaya, direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. 
Pembuatan rencana pentas seni budaya melibatkan Pembina Gudep dan semua anggota. Agar 
sukses perlu latihan serta melibatkan orangtua anggota yang ikut pentas, pelaksanaannya tidak 
boleh terlalu lama. Perlu disadari bahwa kegiatan publikasi selain untuk menarik publik juga 
sebagai pembelajaran bagi pramuka. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Buku Materi Pramuka Penegak  
Ambalan Pandawa Srikandi Gudep 04. 137- 04. 134 SMA Negeri 1 Purwodadi 

PERSEMBAHAN IKATAN ALUMNI BANTARA DAN DEWAN AMBALAN PANDAWA SRIKANDI  
(Copyright by drpsap_turtle 2010) 

60 

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA 

NOMOR : 032 TAHUN 1989 

TENTANG  

PETUNJUK PENYELENGGARAAN 

SATUAN KARYA 

Pengertian 

a. Satuan Karya Pramuka disingkat Saka, 

adalah wadah pendidikan kepramukaan guna menyalurkan minat, mengembangkan 

bakat, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman para 

Pramuka dalam berbagai bidang kejuruan, serta meningkatkan motivasinya untuk 

melaksanaan kegiatan nyata dan produktif sehingga dapat memberi bekal bagi 

kehidupan dan penghidupannya, serta bekal pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa 

dan negara, sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan 

pembangunan, dalam rangka peningkatan ketahanan nasional. 

b. Krida adalah satuan kecil yang merupakan bagian Satuan Karya Pramuka sebagai 

wadah kegiatan keterampilan tertentu, yang merupakan bagian kegiatan Saka. 
c. Pimpinan Saka adalah badan kelengkapan Kwartir, yang bertugas memberi bimbingan 

organisatoris dan teknis kepada Saka yang bersangkutan serta memberikan bantuan 

fasilitas dan kemudahan lainnya. 

d. Pamong Saka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka, yang bertanggung jawab atas 

pembinaan dan pengembangan Saka. 

e. Instruktur Saka adalah anggota Gerakan Pramuka atau seorang yang bukan anggota 

Gerakan Pramuka, yang karena kemampuan dan keahliannya menyumbang tenaga dan 

kemampuannya, untuk membantu Pamong Saka. 

f. Dewan Saka adalah badan yang dibentuk oleh Saka, beranggotakan Pramuka Penegak 

dan Pandega yang bertugas memimpin pelaksanaan kegiatan Saka sehari-hari. 

g. Musyawarah Saka adalah suatu forum atau tempat pertemuan para anggota Saka, guna 

membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Saka, yang diselenggarakan antara lain 

untuk memilih Dewan Saka.   

h. Pemuda yang dimaksud dalam petunjuk penyelenggaraan ini adalah para remaja dan 

pemuda, putra maupun putri yang berusia 11 s.d 25 tahun. 

 

Tujuan 
Tujuan pembentukan Saka ialah untuk memberikan wadah pendidikan bagi para Pramuka 

Penegak dan Pandega serta Penggalang untuk : 

a. Mengembangkan bakat, minat, pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan 

pengalaman dalam bidang kejuruan tertentu. 

b. Meningkatkan motivasi melaksanakan kegiatan nyata dan produktif. 

c. Memberi bekal kehidupan dan penghidupannya. 

d. Memberi bekal pengabdiannya pada masyarakat, bangsa dan negara guna menunjang 

pembangunan nasional. 

Sehingga dapat meningkatkan mutu dan taraf kehidupan serta dinamika Gerakan Pramuka, 

serta perannya dalam pembangunan nasional. 

 Sasaran 
Sasaran pembentukan Saka bagi Pramuka Penggalang dan Pramuka Penegak serta Pramuka 

Pandega adalah agar selama dan setelah mengalami pendidikan dalam Saka maka: 

a. Memiliki tambahan pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kecakapan yang dapat 

mendukung kehidupan dan penghidupannya atau pengabdiannya kepada masyarakat, 

bangsa dan negara. 

b. Meningkatkan kemantapan mental dan fisiknya. 
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c. Memiliki rasa tanggung jawab atas dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, serta 

tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.     

d. Memiliki sikap dan cara berfikir yang lebih matang dalam menghadapi segala tantangan 
dalam hidupnya. 

e. Dapat menyelenggarakan kepemimpinan yang bertanggung jawab, berdaya guna dan 

tepat guna. 

f. Dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan yang positif, berdaya guna dan tepat guna 

sesuai dengan minat dan bakatnya. 

g. Menjalankan secara nyata Tri Satya dan Dasa Darma. 

Sifat 
a. Saka bersifat terbuka bagi pemuda dan Pramuka Penggalang, Penegak dan Pandega, 

Baik putra maupun putri. 

b. Saka bersifat pendidikan luar sekolah sesuai dengan minat, kegemaran dan bakat para 

pemuda, termasuk Pramuka Penggalang, terutama Pramuka Penegak dan Pandega. 

Fungsi  
      Saka berfungsi sebagai : 

a. Wadah pengenalan awal, pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan 

di bidang kejuruan tertentu. 

b. Sarana untuk pelaksanaan nyata dan produktif, serta bakti kepada masyarakat. 
c. Pelengkap pendidikan kepramukaan di Gugusdepan. 

d. Alat untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka. 

Organisasi 
a. Saka dibentuk di tiap Ranting/ Cabang atas kehendak, minat dan keagamaan yang sama 

dari anggota Gerakan Pramuka yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di 

wilayahnya. 

b. Saka dibentuk oleh dan berada di bawah wewenang, pengendalian dan pembinaan 

Kwartir Ranting, apabila Kwartir Ranting belum mampu membentuk Saka, maka 

pembentukan Saka dilaksanakan oleh Kwartir Cabang. 

c. Saka beranggotakan sedikitnya 10 (sepuluh) orang dan sebanyak-banyaknya 40 (empat 

puluh) orang dalan satu bidang Saka tertentu, serta sedikitnya terdiri 2 (dua) Krida yang 

masing-masing beranggotakan 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) orang. Pengembangan 

jumlah anggota dan Krida disesuaikan dengan kebutuhan. 

d. Saka dalam bidang tertentu yang beranggotakan lebih dari 40 (empat puluh) orang 

dibagi ke dalam beberapa Saka yang sama bidangnya sesuai dengan ketentuan pada 

butir 8. c. di atas. 

e. Anggota putera dan puteri dihimpun dalam satuan yang terpisah, Saka puteri dibina 

oleh Pamong puteri. 

f. Anggota Krida memilih Pemimpin Krida masing-masing dan pemimpin Krida 

menunjuk seorang Wakil Pemimpin Krida. 

g. Anggota Saka memilih Dewan Saka yang diambil dari beberapa anggota Saka, 

Pemimpin Krida dan Wakil Pemimpin Krida. 

Nama 
a. Saka diberi nama pahlawan bangsa, tokoh wayang, atau nama lain yang dapat memberi 

motivasi kepada anggotanya, sesuai dengan jenis Saka yang bersangkutan. Contoh : 

Satuan Karya Pramuka Dirgantara Adisucipto disingkat Saka Dirgantara Adisucipto. 

b. Krida sebagai bagian dari Saka diberi nama menurut kegiatan anggota krida tersebut. 

c. Bila dalam satu Saka terdapat beberapa krida yang sama, maka nama Krida tersebut 

dapat diberi nomor urut. 

d. Contoh : Krida Perternakan I, Krida Peternakan II, dan seterusnya. 

e. Nama-nama Krida diatur dalam petunjuk penyelenggaraan dan petunjuk pelaksanaan 

masing-masing Saka. 
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TANDA PENGENAL DAN TANDA KECAKAPAN KHUSUS 
 

a. Tanda anggota Gerakan Pramuka berlaku juga sebagai Tanda Anggota Saka. 
b. Tanda Saka adalah tanda pengenal masing-masing Saka; berbentuk segi lima sama sisi, 

dengan ukuran tiap sisi 5 cm, bergambar sesuai dengan jenis Sakanya. Tanda Saka 

ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri. 

c. Tanda Krida adalah tanda pengenal satuan terkecil dalam saka yang mendalami 

keterampila tertentu. Bentuk Tanda krida diatur dalam petunjuk pelaksanaan masing-

masing Saka, dengan ketentuan panjang maksimum sisi mendatar dan sisi tegak 

masing-masing 4 cm. Tanda Krida ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri dibawah 

Tanda Saka 

d. Pakaian Seragam anggota Gerakan Pramuka berlaku juga sebagai Pakaian Seragam 

anggota Saka. 

Tanda Kecakapan Khusus 
a. Pimpinan Saka dapat mengusulkan pengadaan Syarat dan Tanda Kecakapan Khusus 

kepada Kwartir Nasional dengan memperhatikan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
dalam Gerakan Pramuka. 

b. Pemberian TKK dan rekomendasikan TKK : 

1) Pimpinan Saka/ Pamong Saka dapat memberikan Tanda Kecakapan khusus kepada 

anggota Saka setelah bersangkutan dinyatakan lulus dalam ujian tentang Syarat 

Kecakapan Khusus oleh Instruktur Saka tersebut. 

2) Pimpinan Saka dapat memberikan rekomendasi pemakaian suatu TKK kepada 

Pramuka di luar Sakanya setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh 
Instruktur Saka tersebut. 

Bidang-bidang Satuan Karya Pramuka (Saka) 

Sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini, maka Saka terdiri atas 

beberapa bidang Saka, yaitu : 

a. Saka Bahari, Satuan karya tempat peningkatan dan pengembangan pengetahuan, 

pengalaman, keterampilan, kecakapan dan pengamalanya dibidang kebaharian. 

b. Saka Bakti Husada, Satuan karya tempat peningkatan dan pengembangan pengetahuan, 

pengalaman, keterampilan, kecakapan dan pengamalannya dibidang kesehatan. 
c. Saka Bhayangkara, Satuan karya tempat peningkatan dan pengembangan pengetahuan, 

pengalaman, keterampilan, kecakapan dan pengamalannya di bidang kebhayangkaraan 

(keamanan dan ketertiban menyarakat). 
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d. Saka Dirgantara, Satuan karya tempat peningkatan dan pengembangan pengetahuan, 

pengalaman, keterampilan, kecakapan dan pengamalannya dibidang 

kedirgantantaraan. 
e. Saka Keluarga Berencana, diangkat Saka Kencana. Satuan karya tempat peningkatan 

dan pengembangan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kecakapan dan 

pengamalannya dibidang kependudukan dan keluarga berencana. 

f. Saka Tarunabumi, satuan karya tempat peningkatan dan pengembangan pengetahuan, 

pengalaman, keterampilan, kecakapan dan pengamalannya dibidang pertanian. 

g. Saka Wanabakti, satuan karya tempat peningkatan dan pengembangan pengetahuan, 

pengalaman, keterampilan, kecakapan dan pengamalannya di bidang kehutanan. 

Satuan Karya Pramuka di bidang lainnya. 
a. Bidang Satuan Karya Pramuka lainnya dimungkinkan pembentukannya bila dianggap 

perlu dan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, kondisi, dan situasi pemuda dan 

masyarakat. 

b. Pembentukan dan pengesahan Bidang Satuan Karya Pramuka yang baru diusulkan 

dalam Musyawarah Nasional. 
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ANGGARAN DASAR 

DAN 

ANGGARAN RUMAH TANGGA 

GERAKAN PRAMUKA 
KEPPRES RI NO 24 TAHUN 2009 dan SK KWARNAS NO 86 TAHUN 2005 

 

PENDAHULUAN 

1. AD dan ART adalah landasan hukum semua gerak kegiatan GP yang harus ditaati 

semua anggota. 

2. AD GP berisi penjelasan awal dan hal-hal tang bersangkutan dengan apa dan 

bagiman GP itu. Bersifat umum dan pokok. 

3. AD GP dibuat dan di syahkan oleh Musyawarah Nasional GP sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi GP dan ditetapkan dengan KEPPRES RI. 

4. AD/ART GP serta petunjuk-petunjuk penyelenggaraan itu harus ditaati, dihayati 

oleh setiap anggota GP. 

5. AD/ART dapat diubah oleh Munas GP sesuai keperluan, situasi dan kondisi bangsa 

Indonesia saat itu. 

 

MAKSUD DAN TUJUAN 

− Maksud adanya AD/ART serta petunjuk penyelenggaraan adalah sebagai 

pegangan dan landasan gerak setiap kegiatan anggota GP,satuan dan kwartir. 

− Tujuan adanya AD/ART serta petunjuk penyelenggaraan adalah untuk 

mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan GP 

 

POKOK-POKOK KEPPRES RI NO 238 TAHUN 1961: 

1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda 

Indonesia ditugaskan kepada Gerakan Pramuka. 

2. Di wilayah RI, GP dan Anggaran Dasarnya adalah satu-satunya badan yang 

diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepanduan. 

3. Badan-badan lain yang sama atau menyerupai GP dilarang adanya. 

4. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 20 Mei 1961. 

 

SISTEMATIKA AD /ART GERAKAN PRAMUKA 

1. Anggran Dasar menurut Keppres RI no 24 tahun 2009 terdiri dari : 

a. Pembukaan 

b. 12 BAB 

c. 39 Pasal 

2. Anggaran Rumah Tangga menurut SK Kwarnas no 86 tahun 2005 terdiri dari: 

a. 15 BAB 

b. 122 Pasal 
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Lambang Negara 

 

LAMBANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

 
Setiap Negara mempunyai Lambang Negara menggambarkan kedaulatan, kepribadian dan 
kemegahan Negara itu. Dalam tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia membentuk suatu 
panitia khusus untuk menciptakan suatu Lambang Negara. 
Panitia tersebut berhasil menciptakan Lambang Negara Republik Indonesia yang berbentuk 
Garuda Pancasila. Lambang Negara Garuda Pancasila itu disahkan dengan peraturan 
Pemerintah No. 66 tahun 1951. 
    1. Penggunaan Lambang Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 

1958 tentang Penggunaan Lambang Negara. 
(1) Lambang Negara dapat digunakan sebagai Lencana oleh warganegara Indonesia 
yang berada di luar negri.  
(2) Jika Lambang Negara digunakan sebagai Lencana, maka Lambang itu harus 
dipasang pada dada sebelah kiri diatas 

    2. Pasal 12, Peraturan Pemerintah no.43 tahun 1958 berbunyi :  
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang 
panji dan bendera jabatan, maka dilarang menggunakan Lambang Negara bertentangan 
denga Peraturan Pemerintah ini.  
(2) Pada Lambang Negara dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar, atau tanda-
tanda lainnya.  
(3) Dilarang menggunakan Lambang Negara sebagai perhiasan, cap dagang, reklame 
perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga 

     3..Pasal 13, Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1958 berbunyi Lambang untuk perorangan, 
perkumpulan, organisasi politik atau perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknya 
menyerupai Lambang Negara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arti Lambang Negara Garuda Pancasila: 
1. Garuda adalah nama seekor burung seperti burung elang raksasa yang sangat kuat, gagah 

dan perkasa. Melambangkankekuasaan dan kekuatan. 
2. Bulu-bulu pada burung garuda mempunyai jumlah tertentu yang memilki makna yaitu : bulu 

sayap (17), bulu ekor (8), bulu kecil dibawah perisai (19), bulu pada leher (45). Artinya 
sebagai tanggal Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. 

3. Perisai berbentuk jantung yang tergantung dengan rantai emas adalah lambang 
perlindungan. 

4. garis liintang di tengah melukiskan garis katulistiwa, bahwa negara Indonesia dilewati garis 
Katulistiwa di kota Pontianak. 

5. lima ruang dalam perisai melambangkan dasar negara yaitu Pancasila.  
6. Gambar bintang melambangkan sila pertama, Rantai melambangkan sila Kedua, Pohon 

Beringin melambangkan sila Ketiga, Kepala Banteng melambangkan sila Keempat, Padi 
dan Kapas melambangkan sila Kelima. 
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PANCASILA 
(Inpres No. 13 Tahun 1968) 

A. Latar Belakang 
� Arti Etimologis Panca = 5 Sila = Pedoman Perilaku.Pancasila adalah 5 falsafah 

sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sehari – hari. 
� Sebagai Istilah Pancasila lahir pada tangggal 1 Juni 1945 yang dicetuskan oleh Ir. 

Sukarno 
� Sebagai “pandangan hidup” Pancasila sudah ada pada zaman nenek moyang kita. 

Terbukti dalam “Kitab Sutasoma” karya Mpu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit 
terdapat istilah “Bhineka Tunggal Ika”  yang artinya berbeda beda tapi tetap satu jua 

� Rumusan sila sila dalam Pancasila merupakan buah pikir dari para The Founding 
Father Republik Indonesia seperti Ir. Soekarno, Mr. Moeh. Yamin, Prof. Dr. Soepomo. 
Rumusan yang sah dan benar adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan 
UUD1945 yaitu : 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 
3. Persatuan Indonesia 
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / 

perwakilan 
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

Rumusan tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sehingga tidak 
boleh dibolak balik 

� Kedudukan Pancasila Bagi bangsa Indonesia 
1. Pandangan hidup Bangsa Indonesia 

 Merupakan kristalisasi dari nilai nilai suatu bangsa yang diyakini kebenarannya 
dan menimbulkan tekad bangsa itu untuk memepertahankannya. 

2. Kepribadian Bangsa Indonesia 
Pancasila merupakan corak yang khas bagi bangsa Indonesia yang tidak dimiliki 
oleh bangsa lain 

3. Dasar Negara Republik Indonesia 
Pancasila merupakan dasar negara Bangsa Indonesia 

4. Idiologi Terbuka 
Pancasila merupakan penyaring bagi nilai nilai negatif yang masuk ke dalam 
budaya Bangsa Indonesia 

5. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia 
Pancasila sudah disetujui oleh wakil wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah 
proklamasi Indonesia yang dijunjung tinggi Bangsa Indonesia 

6. Sumber dari segala sumber hukum 
Segala hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus 
bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dg Pancasila 

7. Tujuan yang hendak dicapai 
Pancasila merupakan tujuan hendak dicapai Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan 
masyarakat Adil dan Makmur, adil dan merata, materiil dan spirituil, lahir dan batin, 
dalam wadah NKRI berdasr pada Pancasila dan UUD 1945. 

B. Sila-Sila Dalam Pancasila 
1. Ketuhanan Yang Maha Esa : Bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada satu-

satunya tuhan pencipta alam semesta yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab : Manusia tidak boleh sewenang-wenang dan 

harus senantiasa adil dalam segala hal sesuai dengan norma yang berlaku.  
3. Persatuan Indonesia : Bangsa Indonesia selalu bersatu dan tidak dapat dipecah belah 

meskipun terbentang dari Sabang sampai Merauke. 
4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan 

Perwakilan : Musyawarah Bangsa Indonesia dalam menyatukan tujuan cita-cita 
Nasional yang dilakukan secara berkala dimana melalui wakil-wakil rakyat yang duduk 
di MPR, DPR, DPD dimana kehendak rakyatlah yang disampaikan. 

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia : suatu keadilan untuk merasakan dan 
menikmati hasil pembangunan secara merata, menuju kehidupan bangsa yang 
bahagia, sejahtera berdasar Pancasila dan UUD 1945. 
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SEJARAH LAGU KEBANGSAAN INDONESIA 

PP NO 44 TAHUN 1958 

 

PENDAHULUAN 

Setiap bangsa di dunia ini memiliki lagu kebangsaannya. Lagu kebangsaan itu bukanlah 
sekedar merupakan lagu untuk keindahan belaka, tetapi merupakan ungkapan dan 
cetusan cita-cita nasional bangsa yang bersangkutan. Ia merupakan sublimasi api 
perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional dan mempertahankan 
kemerdekaan dan kehormatan bangsa. 

a. Setiap bangsa gembira, bersemangat dan bangga apabila mendengar lagu 
kebangsaannya dinyatakan dan didengungkan dan mereka menghormatinya dengan 
khidmat. 

b. Suatu insiden antara dua bangsa akan terjadi apabila suatu bangsa mempermainkan 
atau menghina lagu kebangsaan bangsa lain. Penghinaan terhadap suatu lagu 
kebangsaan dirasakan sebagai penghinaan terhadap bangsa pemilik lagu kebangsaan 
itu. Dalam hubungan internasional antara bangsa-bangsa di dunia, maka setiap bangsa 
berkewajiban untuk menghormati bangsa lain. 

c. Lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah milik bangsa Indonesia. “Indonesia Raya” 
merupakan ungkapan dan cetusan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Ia merupakan 
sublimasi api perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai dan mempertahankan 
kemerdekaan dan Negara Indonesia. Ia merupakan pula pemersatu bangsa dan tekad 
bangsa Indonesia. 

d. “Indonesia Raya” yang berkumandang di seluruh pelosok tanah air Indonesia selama 
perang kemerdekaan di Indonesia, telah mengorbankan semangat dan keberanian 
rakyat dan pemuda Indonesia untuk bertempur sampai titik darah penghabisan dalam 
mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan, meskipun mereka hanya 
menggunakan bambung runcing untuk melawan tentara colonial yang bersenjata 
modern. Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan 
bendera kebangsaan Sang Merah Putih adalah kehormatan bangsa dan Negara 
Indonesia. 

e. Gerakan Pramuka mempunyai tugas untuk menjadikan setiap Pramuka Indonesia 
sebagai patriot bangsa yang sanggup dan berani mempertahankan serta mempunyai 
rasa hormat yang tinggi terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh karena itu, 
kepada setiap Pramuka Indonesia harus ditanamkan dan ditumbuhkan rasa cinta dan 
rasa hormat terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, maka setiap 
Pramuka Indonesia harus mengetahui dan menghayati arti dan sejarah lagu 
kebangsaan Indonesia Raya dalam perjuangan bangsa Indonesia merebut, 
mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Setai Pramuka harus mampu 
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan benar dan baik serta memiliki 
rasa hormat terhadapnya. 

f. Tugas Pembina Pramuka antara lain adalah untuk membina setiap Pramuka menjadi 
patriot yang memiliki rasa hormat kepada dan kesanggupan berkorban demi abadinya 
Lgu Kebangsaan Indonesia Raya di bumi Indonesia. 

g. Untuk suksesnya tugas itu, maka setiap Pembina Pramuka pertama-tama harus 
menjadikan dirinya sebagai patriot yang memiliki rasa hormat kepada dan kesanggupan 
berkorban demi abadinya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya di bumi Indonesia. Dia 
adalah contoh hidup bagi setiap pramuka. 

h. Uraian tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya beserta sejarahnya ini hanya 
sekedar pegangan bagi para Pembina Pramuka dalam melaksanakan tugasnya. 
Namun demikian, setiap Pembina Pramuka berkewajiban untuk berusaha mencari 
bahan-bahan yang berkaitan dengan Lagu kebangsaan Indonesia Raya. 

 
SEJARAH LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA 
“Indonesia Raya” sebelum 17 Agustus 1945. 

1. Lagu “Indonesia Raya” adalah gubahan komponis Muda Indonesia bernama Wage 
Rudolph Soepratman.  
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2. Almarhum Wage Rudolph Soepratman adalah seorang guru dan juga pernah menjadi 
wartawan surat kabar “Kaoem Moeda” dan pengarang buku. Sejak kecil Soepratman 
gemar sekali bermain biola. 

3. Wage Rudolph Soepratman adalah putra seorang sersan Instruktur Mas Senen 
Sastrosoehardjo. Soepratman dilahirkan di Jatinegara pada tanggal 9 Maret 1903 dan 
meninggal dunia pada malam selasa tanggal 16 Agustus di Surabaya. 

4. Semangat nasional telah mengisi seluruh jiwa Soepratman pada waktu itu. Semangat 
yang berwujud kemauan ingin menciptakan Lagu Kebangsaan. Akhirnya ia dapat 
menciptakan Lagu Indonesia Raya. 

5. Lagu Indonesia Raya itu dipersembahkan oleh Soepratman kepada masyarakat di 
dalam konggers Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesiche 
Club, Jln.Kramat 106 Jakarta. Lagu Indonesia Raya untuk pertama kali diperdengarkan 
dalam Konggres itu sesuai pula dengan semangat Persatuan Pemuda yang menyala-
nyala pada waktu itu, maka ketika Lagu Indonesia Raya diperkenalkan kepada peserta 
konggres, dengan serta merta lagu itu mendapat sambutan yang hangat sekali.  

6. Sejak tiu pada tiap-tiap pertemuan Pemuda Indonesia selalu dibuka dan ditutup dengan 
Lagu Indonesia Raya. Semua Organisasi Rakyat Indonesia, Partai Politik, Organisasi 
Pemuda, Wanita, Kepanduan (Kepramukaan), seluruh rakyat Indonesia yang sadar, 
mengakui lagu Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan.  

7. Pada jaman penjajahan, Lagu Indonesia Raya sering dilarang, dihalang-halangi oleh 
Pemerintahan Kolonial Belanda oleh suatu ketika Pemerintah Jepang di Indonesia. 
Pemerintah Belanda telah pula meminta agar kata-kata dalam lagu Indonesia Raya 
diubah. Akan tetapi berkat semangat perjuangan dan Peraturan Rakyat dan Pemuda 
Indonesia segala rintangan itu dpata dilenyapkan 

 
 “Indonesia Raya” setelah 17 Agustus 1945.  

1. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Lagu Indonesia 
Raya ditetapkan sebagai Lagu Kebangsaan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya selama 
perang Kemerdekaan telah merupakan sublimasi pengorbanan perjuangan rakyat dan 
Pemuda Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan serta menegakkan 
Kemerdekaan.  

2. Dalam Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia tahun 1950 pasal 3 ayat 
2 Lagu Indonesia Raya ditetapkan dengan resmi sebagai Lagu Kebangsaan Indonesia. 

 
 
PENGGUNAAN LAGU KEBANGSAAN DALAM UPACARA. 
( PP No. 20 Tahun 1990.pasal 21) 
Tata lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam Upacara Kenegaraan atau upacara resmi seperti 
diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut : 

1. Apabila diperdengarkan dengan musik, maka lagu Kebangsaan Indonesia Raya 
dibunyikan lengkap satu kali. 

2. Apabila dinyanyikan, maka dinyanyikan lengkap satu kali yaitu bait pertama dengan 2 
kali ulangan. 

3. Pada saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan, seluruh peserta upacara 
mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan 
setempat. 

4. Pada waktu mengiringi pengibaran / penurunan bendera tidak dibenarkan 
menggunakan musik dari tape recorder atau piringan. 

5. Jika tidak ada korp musik/ genderang dan atau sangkakala, maka pengibaran bendera 
diiringi dengan nyanyian bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. 
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BAHASBAHASBAHASBAHASA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIAA INDONESIA    
PASAL 36 UUD 1945 

 
Bahasa Negara  adalah Bahasa Indonesia 

- Termasuk rumpun Bahasa Austronesia 
1.Bahasa Austro-asia 
2.Bahasa Austronesia 
- Bahasa Austronesia bagian timur (OCEANIA) 
- Bahasa Austronesia Bagian Barat 
Disebut juga Bahasa nusantara salah satunya bahasa Sumatera 
Contoh : Bahasa Sumatera adalah Bahasa Melayu dimana menjadi bahasa Indonesia 
Bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 
Oktober 1928 di Jakarta . 
Perjalanan Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia 
1. Usaha Pers (Kalangan Persurat Kabaran) 
 - Menggunakan Bahasa Melayu dalam surat kabar 
 - Menyebarluaskan pemakaian RI 
2. Usaha Volksraad (Dewan Rakyat) 
 - Mengusulkan pemakaian Bahasa Melayu dalam rapat-rapat kepada pihak Belanda dan 
disetujui 
3. Usaha Balai Pustaka (BP) 
 - Menerbitkan majalah-majalah dan roman (Azab dan Sengsara) yang berbahasa Melayu 
4. Usaha Organisasi Pemuda dan Organisasi Politik 
 - Kongres Pemuda II di Jakarta tanggal 28 Oktober 1928 menghasilkan ikrar Sumpah 
Pemuda (Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia) 
 - Orpol menyebarkan Bahasa Indonesia melalui rapat-rapat dan pidato-pidato 
 - Mengembangkan Bahasa Indonesia melalui majalah yang diterbitkannya 
6. Usaha Jepang 
 - Memperbolehkan Bahasa Indonesia digunakan dalam  kehidupan sehari-hari 
 - Para sastrawan berhasil menerbitkan karya-karyanya yang bercorak simbolis yang 
berbahasa Indonesia dan disetujui oleh Jepang 
7. Melalui Kongres Bahasa Indonesia 
 a. Kongres I tahun 1938 di Surakarta 
 b. Kongres II 28 Oktober – 2 November 1954 di Medan 
 c. Kongres III 28 Oktober – 4 November 1978 di Jakarta 
 d. Kongres IV 21 – 26 Oktober 1983 di Jakarta 
 e. Kongres V tahun 1988 di Jakarta 
 f. Kongres VI tahun 1993 di Jakarta 
D. Kedudukan Bahasa Indonesia 

1. Bahasa Negara, berfungsi untuk : 
  a. Bahasa resmi kenegaraan      c. Alat penghubung pada tingkat nasional 
  b. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan  d.Alat pengembangan kebudayaan 
2. Bahasa Resmi 
3. Bahasa Persatuan 
4. Bahasa Nasional 
   a. Lambang Kebanggaaan bangsa  c. Alat Pemersatu 
   b. Lambang Identitas Nasional   d. Penghubung antar daerah dan budaya 

E. Fungsi Bahasa Indonesia 
1. Fungsi Praktis : Sebagai alat komunikasi 
2. Fungsi Artistik :  Alat mengungkapkan keindahan (prosa dan puisi) 
3. Fungsi Ilmiah :  Sebagai alat untuk mempelajari ilmu pengetahuan 
4. Fungsi Psikologis : Sebagai alat untuk mempelajari naskah- naskah yang dengan tujuan 

menyelidik sejarah budaya   
 
 
 



Buku Materi Pramuka Penegak  
Ambalan Pandawa Srikandi Gudep 04. 137- 04. 134 SMA Negeri 1 Purwodadi 

PERSEMBAHAN IKATAN ALUMNI BANTARA DAN DEWAN AMBALAN PANDAWA SRIKANDI  
(Copyright by drpsap_turtle 2010) 

70 

BENDERA MERAH PUTIH 
 

Sejarah Bendera Merah Putih 
Bila kita melihat deretan bendera yang dikibarkan dari berpuluh-puluh bangsa 
di atas tiang, maka terlintas di hati kita bahwa masing-masing warna atau 
gambar yang terdapat di dalamnya mengandung arti, nilai, dan kepribadian 
sendiri-sendiri, sesuai dengan riwayat bangsa masing-masing. 
Demikian pula dengan bendera merah putih bagi Bangsa Indonesia. Warna 
merah dan putih mempunyai arti yang sangat dalam, sebab kedua warna 

tersebut tidak begitu saja dipilih dengan cuma–cuma, melainkan melalui proses sejarah yang 
begitu panjang dalam perkembangan Bangsa Indonesia. 
 
1. Pada abad VII di Nusantara ini terdapat beberapa kerajaan. Di Jawa, Sumatra, Kalimantan, 

dan pulau-pulau lainnya yang pada hakikatnya baru merupakan kerajaan dengan 
kekuasaan terbatas, satu sama lainnya belum mempunyai kesatuan wilayah. Baru pada 
abad VIII terdapat kerajaan yang wilayahnya meliputi seluruh Nusantara yaitu Kerajaan 
Sriwijaya yang berlangsung sampai abad XII. Salah satu peninggalannya adalah Candi 
Borobudur , dibangun pada tahun 824 Masehi dan pada salah satu dindingnya terdapat 
“pataka” di atas lukisan dengan tiga orang pengawal membawa bendera merah putih 
sedang berkibar. Kata dwaja atau pataka sangat lazim digunakan dalam kitab jawa kuno 
atau kitab Ramayana. Gambar pataka yang terdapat pada Candi Borobuur, oleh seorang 
pelukis berkebangsaan Jerman dilukiskan dengan warna merah putih. Pada Candi 
Prambanan di Jawa Tengah juga terdapat lukisan Hanoman terbakar ekornya yang 
melambangkan warna merah (api) dan warna putih pada bulu badannya. Hanoman = kera 
berbulu putih. Hal tersebut sebagai peninggalan sejarah di abad X yang telah mengenal 
warna merah dan putih. 

Prabu Erlangga, digambarkan sedang mengendarai burung besar, yaitu Burung Garuda yang 
juga dikenal sebagau burung merah putih. Denikian juga pada tahun 898 sampai 910 Raja 
Balitung yang berkuasa untuk pertama kalinya menyebut dirinya sebagai gelar Garuda Muka, 
maka sejak masa itu warna merah putih maupun lambang Garuda telah mendapat tempat di 
hati Rakyat Indonesia. 
 
2. Kerajaan Singosari berdiri pada tahun 1222 sampai 1292 setelah Kerajaan Kediri, 

mengalami kemunduran. Raja Jayakatwang dari Kediri saat melakukan pemberontakan 
melawan Kerajaan Singosari di bawah tampuk kekuasaan Raja Kertanegara sudah 
menggunakan bendera merah – putih , tepatnya sekitar tahun 1292. Pada saat itu tentara 
Singosari sedang dikirim ke Semenanjung Melayu atau Pamelayu. Jayakatwang mengatur 
siasat mengirimkan tentaranya dengan mengibarkan panji – panji berwarna merah putih 
dan gamelan kearah selatan Gunung Kawi. Pasukan inilah yang kemudian berhadapan 
dengan Pasukan Singosari, padahal pasukan Singosari yang terbaik dipusatkan untuk 
menghadang musuh di sekitar Gunung Penanggungan. Kejadian tersebut ditulis dalam 
suatu piagam yang lebih dikenal dengan nama Piagam Butak. Butak adalah nama gunung 
tempat ditemukannya piagam tersebut terletak di sebelah selatan Kota Mojokerto. Pasukan 
Singosari dipimpin oleh R. Wijaya dan Ardaraja (anak Jayakatwang dan menantu 
Kertanegara). R. Wijaya memperoleh hadiah sebidang tanah di Desa Tarik, 12 km sebelah 
timur Mojokerto. Berkibarlah warna merah – putih sebagai bendera pada tahun 1292 dalam 
Piagam Butak yang kemudian dikenal dengan piagam merah – putih, namun masih 
terdapat salinannya. Pada buku Paraton ditulis tentang Runtuhnya Singosari serta mulai 
dibukanya Kerajaan Majapahit dan pada zaman itu pula terjadinya perpaduan antara 
Ciwaisme dengan Budhisme. 

 
3. Demikian perkembangan selanjutnya pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, 

menunjukkan bahwa putri Dara Jingga dan Dara Perak yang dibawa oleh tentara Pamelayu 
juga mangandung unsur warna merah dan putih (jingga=merah, dan perak=putih). Tempat 
raja Hayam Wuruk bersemayam, pada waktu itu keratonnya juga disebut sebagai keraton 
merah – putih, sebab tembok yang melingkari kerajaan itu terdiri dari batu bata merah dan 
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lantainya diplester warna putih. Empu Prapanca pengarang buku Negarakertagama 
menceritakan tentang digunakannya warna merah – putih pada upacara kebesaran Raja 
Hayam Wuruk. Kereta pembesar – pembesar yang menghadiri pesta, banyak dihiasi merah 
– putih, seperti yang dikendarai oleh Putri raja Lasem. Kereta putri Daha digambari buah 
maja warna merah dengan dasar putih, maka dapat disimpulkan bahwa zaman Majapahit 
warna merah – putih sudah merupakan warna yang dianggap mulia dan diagungkan. Salah 
satu peninggalan Majapahit adalah cincin warna merah putih yang menurut ceritanya 
sabagai penghubung antara Majapahit dengan Mataram sebagai kelanjutan. Dalam 
Keraton Solo terdapat panji – panji peninggalan Kyai Ageng Tarub turunan Raja Brawijaya 
yaitu Raja Majapahit terakhir. Panji – panji tersebut berdasar kain putih dan bertuliskan arab 
jawa yang digaris atasnya warna merah. Hasil penelitian panitia kepujanggaan Yogyakarta 
berkesimpulan antara lain nama bendera itu adalah Gula Kelapa . dilihat dari warna merah 
dan putih. Gula warna merah artinya berani, dan kelapa warna putih artinya suci. 

 
4. Di Sumatra Barat menurut sebuah tambo yang telah turun temurun hingga sekarang ini 

masih sering dikibarkan bendera dengan tiga warna, yaitu hitam mewakili golongan 
penghulu atau penjaga adat, kuning mewakili golongan alim ulama, sedangkan merah 
mewakili golongan hulu baling. Ketiga warna itu sebenarnya merupakan peninggalan 
Kerajaan Minang pada abad XIV yaitu Raja Adityawarman. Juga di Sulawesi di daerah 
Bone dan Sopeng dahulu dikenal Woromporang yang berwarna putih disertai dua umbul – 
umbul di kiri dan kanannya. Bendera tersebut tidak hanya berkibar di daratan, tetapi juga di 
samudera , di atas tiang armada Bugis yang terkenal. Bagi masyarakat Batak terdapat 
kebudayaan memakai ulos semacam kain yang khusus ditenun dengan motif tersendiri. 
Nenek moyang orang Batak menganggap ulos sebgai lambang yang akan mendatangkan 
kesejahteraan jasmani dan rohani serta membawa arti khusus bagi yang menggunakannya. 
Dalam aliran animisme Batak dikenal dengan kepercayaan monotheisme yang bersifat 
primitive, bahwa kosmos merupakan kesatuan tritunggal, yaitu benua atas dilambangkan 
dengan warna merah dan benua bawah dilambangkan dengan warna hitam. Warna warna 
ketiga itu banyak kita jumpai pada barang-barang yang suci atau pada hiasan-hiasan 
rumah adat. Demikian pula pada ulos terdapat warna dasar yang tiga tadi yaitu hitam 
sebagai warna dasar sedangkan merah dan putihnya sebagai motif atau hiasannya. Di 
beberapa daerah di Nusantara ini terdapat kebiasaan yang hampir sama yaitu kebiasaan 
memakai selendang sebagai pelengkap pakaian kaum wanita. Ada kalanya pemakaian 
selendang itu ditentukan pemakaiannya pada setiap ada upacara – upacara, dan sebagian 
besar dari moti-motifnya berwarna merah dan putih. 

 
5. Ketika terjadi perang Diponegoro pada tahun 1825-1830 di tengah – tengah pasukan 

Diponegoro yang beribu – ribu juga terlihat kibaran bendera merah – putih, demikian juga di 
lereng – lereng gunung dan desa - desa yang dikuasai Pangeran Diponegoro banyak 
terlihat kibaran bendera merah - putih. Ibarat gelombang samudera yang tak kunjung reda 
perjuangan Rakyat Indonesia sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, putra – putra Indonesia 
yang dipimpin Sultan Agung dari Mataram, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Sultan 
Hasanudin, Sisingamangaraja, Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar, Pangeran Antasari, 
Pattimura, Diponegoro dan banyak lagi putra Indonesia yang berjuang untuk 
mempertahankan kedaulatan bangsa, sekalipun pihak penjajah dan kekuatan asing lainnya 
berusaha menindasnya, namun semangat kebangsaan tidak terpadamkan. 

 
6. Pada abad XX perjuangan Bangsa Indonesia makin terarah dan menyadari akan adanya 

persatuan dan kesatuan perjuangan menentang kekuatan asing, kesadaran berbangsa dan 
bernegara mulai menyatu dengan timbulnya gerakan kebangsaan Budi Utomo pada 1908 
sebagai salah satu tonggak sejarah. 

 
7. Kemudian pada tahun 1922 di Yogyakarta berdiri sebuah perguruan nasional Taman Siswa 

dibawah pimpinan Suwardi Suryaningrat. Perguruan itu telah mengibarkan bendera merah 
putih dengan latar dasar warna hijau yang tercantum dalam salah satu lagu antara lain : 
Dari Barat Sampai ke Timur, Pulau-pulau Indonesia, Nama Kamu Sangatlah Mashur 
Dilingkungi Merah-putih. Itulah makna bendera yang dikibarkan Perguruan Taman Siswa. 
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8. Ketika terjadi perang di Aceh, pejuang – pejuang Aceh telah menggunakan bendera perang 
berupa umbul-umbul dengan warna merah dan putih, di bagian belakang diaplikasikan 
gambar pedang, bulan sabit, matahari, dan bintang serta beberapa ayat suci Al Quran. 

 
9. Para mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia yang berada di Negeri 

Belanda pada 1922 juga telah mengibarkan bendera merah – putih yang di tengahnya 
bergambar kepala kerbau, pada kulit buku yang berjudul Indonesia Merdeka. Buku ini 
membawa pengaruh bangkitnya semangat kebangsaan untuk mencapai Indonesia 
Merdeka. 

 
10. Demikian seterusnya pada tahun 1927 berdiri Partai Nasional Indonesia dibawah pimpinan 

Ir. Soekarno yang bertujuan mencapai kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia. Partai 
tersebut mengibarkan bendera merah putih yang di tengahnya bergambar banteng. 

 
11. Kongres Pemuda pada tahun 1928 merupakan detik yang sangat bersejarah dengan 

lahirnya “Sumpah Pemuda”. Satu keputusan sejarah yang sangat berani dan tepat, karena 
kekuatan penjajah pada waktu itu selalu menindas segala kegiatan yang bersifat 
kebangsaan. Sumpah Pemuda tersebut adalah tidak lain merupakan tekad untuk bersatu, 
karena persatuan Indonesia merupakan pendorong ke arah tercapainya kemerdekaan. 
Pada kongres tersebut untuk pertama kalinya digunakan hiasan merah – putih tanpa 
gambar atau tulisan, sebagai warna bendera kebangsaan dan untuk pertama kalinya pula 
diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 

 
12. Pada saat kongres pemuda berlangsung, suasana merah – putih telah berkibar di dada 

peserta, yang dibuktikan dengan panitia kongres mengenakan “kokarde” (semacam tanda 
panitia) dengan warna merah putih yang dipasang di dada kiri. Demikian juga pada anggota 
padvinder atau pandu yang ikut aktif dalam kongres menggunakan dasi berwarna merah – 
putih. Kegiatan pandu, suatu organisasi kepanduan yang bersifat nasional dan 
menunjukkan identitas kebangsaan dengan menggunakan dasi dan bendera merah – putih. 

 
13. Perlu disadari bahwa Polisi Belanda (PID) termasuk Van der Plass tokohnya sangat ketat 

memperhatikan gerak – gerik peserta kongres, sehingga panitia sangat berhati-hati serta 
membatasi diri demi kelangsungan kongres. Suasana merah putih yang dibuat para pandu 
menyebabkan pemerintah penjajah melarang dilangsungkannya pawai pandu, khawatir 
pawai bisa berubah menjadi semacam penggalangan kekuatan massa. 

 
14. Pengibaran Bendera Merah-putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilarang pada 

masa pendudukan Jepang, karena ia mengetahui pasti bahwa hal tersebut dapat 
membangkitkan semangat kebangsaan yang nantinya menuju pada kemerdekaan. 
Kemudian pada tahun 1944 lagu Indonesia Raya dan Bendera Merah-putih diizinkan untuk 
berkibar lagi setelah kedudukan Jepang terdesak. Bahkan pada waktu itu pula dibentuk 
panitia yang bertugas menyelidiki lagu kebangsaan serta arti dan ukuran bendera merah-
putih. 

 
15. Detik-detik yang sangat bersejarah adalah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia 

pada 17 Agustus 1945. Setelah pembacaan teks proklamasi, baru dikibarkan bendera 
merah-putih, yang kemudian disahkan pada 18 Agustus 1945. Bendera yang dikibarkan 
tersebut kemudian ditetapkan dengan nama Sang Saka Merah Putih. 

 
16. Kemudian pada 29 September 1950 berkibarlah Sang Merah Putih di depan Gedung 

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Bangsa 
Indonesia oleh badan dunia. 

 
PENGERTIAN BENDERA 
 
Asal kata  

Bandira / Bandir yang artinya umbul-umbul. Bandiera dari Bahasa Itali Rumpun Romawi 
Kuno. Dalam Bahasa Sangsakerta untuk Pataka, Panji, Dhuaja.  
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Bendera adalah lambang kedaulatan kemerdekaan. Dimana negara yang memiliki dan 
mengibarkan bendera sendiri berarti negara itu bebas mengatur segala bentuk aturan negara 
tersebut. 

 Menurut W.J.S. Purwadarminta, Bendera adalah sepotong kain segi tiga atau segi 
empat diberi tongkat (tiang) dipergunakan sebagai lambang, tanda dsb, panji tunggul. 
Arti warna 

Bangsa Indonesia purba ketika masih bertempat di daratan Asia Tenggara + 6000 
tahun yang lalu menganggap Matahari dan Bulan merupakan benda langit yang sangat penting 
dalam perjalanan hidup manusia. Penghormatan terhadap benda langit itu disebut 
penghormatan Surya Candra. Bangsa Indonesia purba menghubungkan Matahari dengan 
warna merah dan Bulan dengan warna putih. Akibat dari penghormatan Surya Candra, bangsa 
Indonesia sangat menghormati warna merah putih. 

 Kedua lambang tersebut melambangkan kehidupan yaitu :  
Merah melambangkan darah, ciri manusia yang masih hidup, Putih melambangkan getah, ciri-
ciri tumbuhan yang masih hidup, Warna Merah Putih dianggap lambang keagungan, kesaktian 
dan kejayaan.  

Warna Merah Putih itu bagi bangsa Indonesia khususnya bagi rumpun Aestronia pada 
umumnya merupakan keagungan, kesaktian dan kejayaan. Berdasarkan anggapan tersebut 
dapat dipahami apa sebab lambang perjuangan kebangsaan Indonesia, Lambang Negara 
Nasional, yang merupakan bendera berwarna Merah Putih. 

Kemudian bendera Merah-Putih bergelar “Sang” yang berarti kemegahan turun 
temurun, sehingga Sang Saka berarti berdera warisan yang dimuliakan. 

Makna warna bagi bangsa Indonesia: 
MERAH : Gula Merah, Bubur Merah, Berani, Kuat, Menyala, Darah 
PUTIH : Gula Putih, Bubur Putih, Kelapa, Suci, Bersih, Hidup, Getah  
TATA KRAMA  

1. Tidak boleh menyentuh tanah  
Logika : Bendera akan kotor  
Kiasan : Tanah merupakan tempat berpijak, maka bila bendera jatuh, seolah-olah menginjak 
bendera 

2. Tidak boleh dibawa balik kanan 
Kiasan : Karena negara seperti mundur / kemunduran 

 
Peraturan Tentang Bendera Merah Putih 
UUD '45  pasal 35 
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. 
Peraturan Pemerintah. No.40/1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia  
 
Kemiripan dengan bendera negara lain 
Bendera ini mirip dengan bendera negara Bendera Monako  dan Solothum  yang mempunyai 
warna sama namun rasio yang berbeda, selain itu bendera ini juga mirip dengan Bendera 
Polandia  yang mempunyai warna yang sama namun warnanya terbalik. 
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Mengatur Letak Bendera 

Tata cara penggunaan Bendera Kebangsaan Merah Putih 

sudah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1958. 

Bendera Kebangsaan memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding 

dengan bendera lainnya seperti bendera organisasi organisasi di 

Indonesia termasuk bendera Gerakan Pramuka. Karena itu dalam 

lingkungan Gerakan Pramuka pengaturan sedemikian rupa 

sehingga tidak merubah kedudukan Bendera Kebangsaan yakni 

Bendera Merah Putih. Biasanya Bendera Merah putih  diletakkan 

paling kanan dengan tiang lebih tinggi. Jika memiliki standar 

bendera tunggal, lebih baik digunakan. Namun apabila hanya 

punya satu standar bendera dengan banyak tempat ( Lubang 

Tempat Bendera ) dapat diatur seperti tampak dalam gambar. 

Dimanapun dan kapanpun, Merah Putih selalu mendampingi setiap 

gerak langkah Pramuka 

Bilamana Tali Bendera Putus ? 

Jadi petugas Pengibar Bendera dalam suatu upacara nampaknya memiliki suatu 

beban tersendiri. Tanggung jawab yang mereka miliki adalah bagaimana dapat 

menjalankan tugas tersebut dengan baik , lancar dan sempurna. Mengibarkan bendera 

Merah Putih di tiangnya yang tinggi dan tampak berkibar dengan bebasnya ketika 

ditiup angin. Begitulah kira-kira harapan mereka setiap melaksanakan tugasnya 

sebagai Sang Pengibar Bendera.  

Lalu bagaimana apabila terjadi sesuatu di luar dugaan, disaat tali tiang ditarik tiba tiba 

tali bagian atas putus atau roda pada ujung tiang bendera macet, tidak mau berputar 

bahkan yang sering terjadi yakni tali tiang bendera keluar dari relnya/ roda. Padahal 

sebelumnya semua sudah diperiksa dan di uji coba berkali-kali.  

Panik ? Tidak perlu. Jalankan saja Prosedur Tetap (Protap) yang kedua. 

Apabila mengalami hal semacam ini,tindakan yang dilakukan adalah : 

1. Berusaha menangkap/ memegang  bendera agar  tidak jatuh ke tanah.  

2. Bentangkan bendera di depan tiang sampai upacara selesai.  
Setelah upacara selesai baru kemudian dibetulkan, kibarkan bendera seperti 
biasanya. 
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STRUKUR ORGANISASI GERAKAN PRAMUKA 

 
 PENGERTIAN 

Struktur organisasi GP merupakan  suatu kerangka yang berupa bagan atau 
skema yang menggambarkan tingkatan – tingkatan organisasi GP mulai dari 
bawah sampai dengan paling atas beserta mekanisme kerjanya. 

 
 Tujuan 

Tujuan adanya struktur organisasi GP adalah agar mekanisme kerja GP lebih 
terarah.dan sistematis sehingga mendukung tercapainya tujuan GP. Selain itu 
adanya struktur organisasi untuk menghindari adanya kerancuan tumpang 
tindih dalam melaksanakan tugas , kewenangan dan tanggung jawabdari 
masing masing kwartir. 
 

 Manfaat 
Manfaat dari adanya stuktur GP adalah 
1. Dijadikan pedoman di dalam menjalankan roda organisasi 
2. Dijadikan acuan didalammenjalankan tugas dan kewenangan pengurus 

organisasi 
3. Sebagia acuan didalam menjalankan kerjasama denagn organisasi di 

atasnya atau di bawahnya 
 

 STRUKTUR ORGANISASI GP PERIODE 2008-2013 
1. Ka. Mabinas : Presiden RI (Dr. H. Soesilo       Bambang Yudhoyono) 
2. Ka. Kwarnas : Prof. Dr. dr. Azrul Azwar,M.Ph) 
3. Ka.DKN : Syarifah Alawiyah 
4. Ka. Mabida Jateng : Gubernur (H. Bibit Waluyo) 
5. Ka. Kwarda Jateng  : Prof. Dr. Ir. Slamet Budi     Prayitno,M.Sc 
6. Ka. DKD : Woro Nawangwulan 
7. Ka. Mabicab : Bupati Grobogan 
8. Ka. Kwarcab : Drs. H. Sutomo,MM 
9. Ka. DKC : Slamet 
10. Ka. Mabiran : Camat Purwodadi 
11. Ka. Kwarran : Drs. H. Suwarto 
12. Ka. DKR :  
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Presiden 

Pramuka utama 

Presiden/ 

Kamabinas 

Mabinas 

Gubernur/ 

Kamabida 

Mabida 

Bupati/Walikota 

Kamabicab 

Mabicab 

Camat 

Kamabiran 

Mabiran 

Tokoh Masy 

Kamabigus 

Mabigus 

Munas 

5 tahun 

Musda 

5 tahun 

Muscab 

5 tahun 

Musran 

3 tahun 

Mugus 

3 tahun 

Gugus depan 

S  G   T   D 

Pamong  

Saka  Pa 

Saka Pa 

Pamong  

Saka  Pi 

Saka Pi 

Kwarnas 

Kwarda 

Kwarcab 

Kwaran 

Lemdikanas 

Lemdikada 

Lemdikacab 

Pin. Saka 

Tk Nasional 

Pin. Saka 

Tk Daerah 

Pin. Saka 

Tk Cabang 

Pin. Saka 

Tk Ranting 

DKN 

DKD 

DKC 

DKR 

BPK 

BPK 

BPK 

BPK 

Kord desa 

Presiden 

Pramuka utama 

Presiden/ 

Kamabinas 

Mabinas 

Gubernur/ 

Kamabida 

Mabida 

Bupati/Walikota 

Kamabicab 

Mabicab 

Camat 

Kamabiran 

Mabiran 

Tokoh Masy 

Kamabigus 

Mabigus 

Munas 

5 tahun 

Musda 

5 tahun 

Muscab 

5 tahun 

Musran 

3 tahun 

Mugus 

3 tahun 

Gugus depan 

S  G   T   D 

Pamong  

Saka  Pa 

Saka Pa 

Pamong  

Saka  Pi 

Saka Pi 

Kwarnas 

Kwarda 

Kwarcab 

Kwaran 

Lemdikanas 

Lemdikada 

Lemdikacab 

Pin. Saka 

Tk Nasional 

Pin. Saka 

Tk Daerah 

Pin. Saka 

Tk Cabang 

Pin. Saka 

Tk Ranting 

DKN 

DKD 

DKC 

DKR 

BPK 

BPK 

BPK 

BPK 

Kord gudep 

Garis pembinaan dan pengendalian 

Garis bimbingan dan bantuan 

Garis bimbingan teknis 

Garis perwakilan 

Garis pengawasan 
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MORSE 
 Sebelum ditemukan, Morse sudah banyak cara yang dilakukan untuk 

menyampaikan berita dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Cara pertama 

dilakukan Homerus Ilias yang menggunakan asap api yang disusun menurut kode-

kode berita seperti yang dilakukan oleh suku Indian Amerika. Kemudian ditemukan 

alat telegram yang menggunakan katukan-ketukan suara yang diatur panjang dan 

pendek untuk mengirim berita. Juga diperhunakan isyarat cahaya. 

 Pada tahun 1832 Samuel Finley Breese Morse merancang sebuah alat telegraf 

yang pertama. Dan pada tanggal 27 Mei 1844 terjadilah hubungan telegraf pertama 

kali di dunia antara kota Baltimore dengan Washington. Kode-kode Morse sangat 

sederhana berupa alfabet Morse yang mudah dimengerti dan dipelajari. 

 

ALFABET MORSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdiri dari titik 

E  :  . 

I  :  .. 

S  : … 

H  : …. 
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BERSEMBOYAN MORSE DENGAN BENDERA 
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Alat untuk menyampaikan isyarat Morse adalah : 

1. Dengan Peluit (Bunyi pendek dan panjang) 

2. Dengan Bendera (Kibaran pendek dan panjang) 

3. Dengan Api/Cahaya Lampu (Nyala pendek dan panjang) 

4. Dengan Asap (Gumpalan kecil dan gumpalan besar) 

5. Dengan alat telegraf (Tulisan titik dan garis) 

6. Cermin dengan bantuan cahaya matahari (sebentar dan lama) 

Yang perlu diingat : 

Pada waktu memberi isyarat Morse perlu diperhatikan antara perbedaan TITIK dan 

GARIS, yaitu 1 : 3 

Misalnya untuk titik 1 (satu) detik, maka untuk garis adalah 3 (tiga) detik. 
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SEMAPHORE 
Semaphore adalah cara mengirimkan berita dengan 

mempergunakan sepasang bendera. Bendera  yang 

digunakan ukuran 40 x 40 cm dua buah,  Warna (kanan dan 

kiri) merah-kuning (bersilang). Bendera diikatkan pada 

tongkat yang  panjangnya 50-55 cm.  

 

 

 

Memilih tempat yang baik untuk bersemboyan 
1. Dasar belakang harus baik. Langit adalah dasar 

yang baik 

2. Pilih tempat yang sewarna (tidak berupa-rupa) yang terang, tidak gelap 

3. Memanggil/menerima bertentangan dengan sinar/panas matahari  

4. Di belakang jangan ada orang lagi 

5. Jika tempat kita bersemboyan sukar diterima oleh penerima berita, maka 

penerima berita meminta kepada orang yang mengirim berita supaya pindah 

tempat, dengan tanda kedua bendera dipersilangkan di atas kepala 

 

Sikap pada waktu menyampaikan berita 
1. Bediri tegak lurus, kaki sedikit dibuka 

2. Tongkat bendera digenggam dekat di bawah bendera (tidak di ujung tongkat), 

jari telunjuk tidak ikut menggenggam tetapi lurus merapat dengan tongkatnya 

3. Lengan dengan tongkat harus lurus, merupakan garis lurus 

4. Usahakan agar bendera selalu berkibar, tidak tergulung pada tongkatnya 

Kunci Semaphore 
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Untuk mengirim isyarat angka dengan menggunakan tanda 

  

 

 

 

 

 

 

Kode Semaphore 
 

 

A =1  F =6 

B =2  G =7 

C =3  H =8 

D =4  I =9 

E =5  J =0 
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KETRAMPILAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA 

KECELAKAAN 

 
A. PENDAHULUAN 
1. Ketrampilan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) merupakan salah satu kegiatan 
kepramukaan yang memberikan bekal peserta didik dalam hal pengalaman : 

a. Kewajiban diri untuk mengamalkan kode kehoramatan pramuka 
b. Kepeduliannya terhadap masyarakat/orang lain 
c. Kepeduliannya terhadap usaha meningkatkan citra Gerakan Pramuka di masyarakat 

2. Ketrampilan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan merupakan seperangkat ketrampilan 
dan pengetahuan kesehatan yang praktis dalam memberikan bantuan pertama kepada orang 
lain yang sedang mengalami musibah, antara lain pada pasien yang : 

a. Berhenti bernafas 
b. Pendarahan parah 
c. Shok 
d. Patah tulang 

3. Ketrampilan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan Pengetahuan Praktis tentang 
Kesehatan merupakan alat pendidikan bagi para pramuka sesuai selaras dengan 
perkembangannya agar mampu menjaga kesehatan dirinya dan keluarga serta lingkunganny, 
dan mempunyai kemampuan yang mantap untuk menolong orang lain yang mengalami 
kecelakaan. 
 
B. Tujuan PPPK Meliputi 
1. Menyelamatkan jiwa 
2. Mencegah cacat dan kondisi memburuk 
3. Menunjang penyembuhan 
Setelah korban diketahui dalam proses pendekatan dan sesudah mencapai krban, perhatikan 
hal-hal berikut sebagai tanggung jawab penolong 
1. Dapat menilai situasi 
2. dapat mengenal kondisi korban dan prioritasnya 
3. segera beri pertolongan sesuai dengan cidera yang diderita 
4. harus dapat mnegatur dan merencanakan transportasi 
Tiga situasi darurat yang beresiko tinggi yang harus dapat dikenali penolong 
1. Henti nafas dan jantung 
2. Pendarahan besar 
3. Ketidaksaran 
Bila ketiga hal tersebut diatas tidak dapat dikenali, maka penolong harus dapat menguasai 
teknik penunjang hidup dasar, meliputi: 
1. Respon 
2. Airway 
3. Breathing 
4. Circulation 
Teknik amat menentukan tindakan penyelamatan jiwa korban sebelum melangkah ke masalah 
lain dan teknisi ini harus dukuasasi pelaku P3K. 
 
C. Resusitas 
Suatu teknik penyelamatan hidup dengan membuat atau melihat airway, breathing dan 
curculation serta perawatan darurat. Dalam melakukan resusitas, lakukanlah sesuai aturan 
umum resusitas jantung/paru-paru yaitu : 
1. Pastikan dalam keadaan sadar/tidak sadar 
2. Minta pertolongan 
3. Posisi korban 
Hentikan resusitas bila ; 
1. Diambil oleh dokter atau para medik terlatih 
2. Penolong kelelahan 
3. Diambil alih/kirim dengan ambulans 
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D. Resusitas Napas Buatan 
Merupakan bantuan napas yang paling efektif bila dilakukan secara benar dnegan teknik mulut 
ke mulut atau mulut ke hidung. 
Masalah yang terjadi pada napas buatan harus dapat diketahui segera, kemudian penolong 
juga dapat mengenal dengan baik sumbatan napas, dan jika jalan napas merupakan maslaah 
maka pelaku P3K harus melakukan teknik membuka jalan napas, mterutama pada korban-
korban tak sadar. Sudah tentu teknik disesuaikan dengan jenis cidera agar tidak terjadi 
kesalahan pada pertolongan pertama. 
Pemeriksaan napas memerlukan cara tersendiri yang dilakukan dengan cara melihat, dengar, 
dan rasakan baik utnuk korban sadar maupun tak sadar. 
Setelah jalan napas dikuasai, teknik membersihkan jalan napas, baik dalam posisi stabil 
maupun terlentang. 
 
E. Resusitas Kompresi Dada luar 
Merupakan bantuan sirkulasi bila jantung terjadi yang dapat dilakukan oleh satu atau dua 
penolong. Teknik ini harus dikuasai dengan baik dan perlu latihan teratur. 
Hal yang harus diingat dalam kompresi dada laur yaitu dapat membedakan perlakuan dada 
dewasa, dada anak atau bayi mengenai titik kompesi, cara dan tekanan myang dilakukan. 
 
F. Pernafasan 
Oksigen merupakan zat vital yang diperlukan manusia. Tujuan pernapasan adalah mengirim 
oksigen ke seluruh jaringan tubuh serta membuang karbon diaoksida dan sisa pembakaran. 
Oksigen yang kta gunakan hanya 5% dari 21% oksigen di udara, 16% sisanya dalam bentuk 
oksigen dan karbon dioksida. 
 
G. Gejala Oksigen (Afikasi) 
Merupakan suatu kondisi berpotensi fatal bila tidak cukup tersedia oksigen di jaringan tubuh. 
 
H. Gejala dan Tanda Secara Umum 
Gejala dan tanda ini bervariasi dan tidak terlalu terdapat, tetapi umumnya ada seperti : 
1. Kesukaran napas 
2. Napas berisik 
3. Tanda sumbatan jalan napas 
4. Menurunnya kesadaran 
5. Henti napas 
 
MATERI POKOK 
1. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 
a. P3K bagi pasien yang berhenti bernafas 
Kalau seseorang tiba-tiba napasnya berhenti, apapun latar belakangnya, harus segera 
dilakukan nafas buatan. 
Cara yang paling praktis dan efisien untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut adalah 
dengan jalan : meniupkan nafas ke paru-paru korban. 
Langkah-langkah pertolongan dengan napas buatan dari mulut ke mulut/hidung sebagai berikut 
: 
1) Kepala korban diletakkan dengan posisi dagu mendongak ke atas 
2) Rahang ditarik sampai mulut terbuka 
3) Penolong membuka mulut lebar-lebar dan ditempelkan ke mulut korban rapat-rapat dan 
pencet hidung atau tutup hidung korban dengan pipi, atau dapat juga dengan jalan tutup mulut 
korban rapat-rapat selanjutnya penolong menempelkan mulutnya ke hidung korban dan 
meniupnya. 
4) Tiup ke mulut/hidung korban, kepada : 
a) Orang dewasa secara teratur dan kuat ditiupkan 12 kali tiupan pada setiap menit. 
b) Anak-anak ditiupkan 20 kali tiap menit 
b. P3K bagi korban Sengatan Listrik 
1) Penolong hendaknya berdiri di atas karet, karton, papan, atau karpet yang dalam keadaan 
kering 
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2) Gunakan tongkat kering/papan kering untuk menarik atau mendorong kawat beraliran listrik 
yang menempel pada tubuh korban 
3) Setelah kontak dengan aliran listrik tiada lagi, selanjutnya segera dilakukan nafas buatan 
sampai bantuan medis datang 
 
c. P3K bagi pasien yang menderita pendarahan parah 
1) Luka hendaknya ditutup kain kasa kompres yang steril, selanjutnya kain kasa kompres 
tersebut ditekan kuat-kuat dengan tangan sampai pendarahan berhenti. 
Untuk menutup luka biasa juga menggunakan bahan yang bersih lainnya, misalnya kasa steril, 
saputangan bersih lainnya, handuk atau sobekan sprei yang semuanya sudah dicuci dan 
disetrika. 
Kalau tidak tersedia peralatan yang steril, jangan ragu-ragu lagi menggunakan baju kotor atau 
tangan telanjang untuk menekan bagian yang luka agar darah tidak terus menerus mengucur 
karena kehilangan darah dari tubuh korban lebih berbahaya daripada resiko infeksi. 
 
2) Luka yang sudah berdarah tidak boleh dibersihkan karena pendarahan akan membersihkan 
luka itu sendiri, yang boleh dibersihkan adalah kulit di sekitar luka, dengan air sabun atau air 
ledeng biasa atau air yang sudah dimasak. 
3) Pada semua kasus pendarahan serius, penderita selalu diancam shok, untuk itu diselimuti 
dan letakkan penderita pada posisi yang paling menyenangkan dan semua yang mengikat pada 
tubuh harus dilepaskan termasuk ikat pinggang. 
 
d. Pertolongan Pertama Mengurangi Shok 
1) Setiap kecelakaan, kebakaran, keracunan yang parah, sering kali disertai dengan shok baik 
ringan atau parah, bahkan sampai fatal, karena shok merupakan reaksi tubuh yang ditandai 
oleh melambatnya atau terhentinya peredaran darah dan berakibat penurunan persediaan 
darah pada organ-organ penting. 
2) Tanda-tanda Shok 
a) Denyut nadi cepat tapi lemah 
b) Merasa lemas 
c) Muka pucat 
d) Kulit dingin, kerinagt dingin di kening dan telapak tangan, kadang-kadang pasien menggigil 
e) Merasa haus 
f) Merasa mual 
g) Nafas tidak teratur 
h) Tekanan darah sangat rendah 
3) Pertolongan Pertama Mengurangi Shok antara lain dilakukan dengan cara : 
a) Menghentikan pendarahan 
b) Meniadakan hambatan-hambatan pada saluran nafas 
c) Memberi nafas buatan 
d) Menyelimuti dan meletakkan penderita pada posisi yang paling menyenangkan 
4) Langkah - langkah Pelaksanaan Pertolongan Pertama Mengurangi Shok : 
a) Baringan korban dengan posisi kepala sama datar atau lebih rendah dari tubuh, dengan 
tujuan untuk menambah aliran darah ke jantung dan otak. 
Bila kaki tidak patah, tungkai dapat ditinggikan 30-45 cm di atas posisi kepala. 
b) Selimuti pasien dan hindarkan dari lantai serta udara dingin 
c) Usahakan pasien tidak melihat lukanya 
d) Pasien/penderita yang sadar, tidak muntha dan tidak mengalami luka di perut, dapat diberi 
larutan shok yang terdiri dari : 
- 1 sendok teh garam dapur 
- ½ sendok teh tepung soda kue 
- 4-5 gelas air 
- dan bisa juga ditambah air kelapa/kopi kental/teh 
e) perlakukan pasien dengan lemah lembut, sebab rasa nyeri akibat penanganan yang kasar 
bisa menjerumuskan korban pada shok yang lebih parah. 
f) Cepat-cepat panggil dokter 
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5. P3K patah tulang 
1) Tanda-tanda patah tulang 
a) Penderita tidak dapat menggerakkan bagian yang luka 
b) Bentuk bagian yang terkena tampak tidak normal 
c) Ada rasa nyeri kalau digerakkan 
d) Kulit tidak terasa kalau disentuh 
e) Pembengkakkan dan warna biru di sekitar kulit yang luka 
 
2) Pedoman umum pertolongan pertama terhadap patah tulang 
a) Pada umumnya patah tulang tidak pernah sebagai kasus darurat 
yang membutuhkan pertolongan segera, kecuali demi penyelamatan 
jiwa korban. Sebaiknya jangan menggerakkan atau mengganggu 
penderita, tunggu saja sampai dokter atau ambulans datang.  
b) Kalau korban harus dipindahkan dari tempat yang membahayakan, 
pindahkan korban dengan cara menarik tungkai atau ketiaknya, 
sedang tarikannya harus searah dengan sumbu panjang badan 
c) Kemudian lakukan memeriksa apakah ada luka-luka lainnya : 
- hentikan pendarahan serius yang terjadi  
- usahakan korban terhindar dari hambatan pernapasan  
- upayakan lalu lintas udara tetap lancer 
- jika diperlukan buatlah nafas buatan 
- jangan meletakkan bantal di bawah kepala, tapi letakkanlah di kiri 
kanan kepala untuk menjaga agar leher tidak bergerak 
d) Kalau bantuan medis terlambat, sedang penderita harus diangkat, jangan mencoba 
memperbaiki letak tulang. 
Pasanglah selalu pembelat (bidai) sebelum menggerakkan atau mengangkat penderita. 
3) Macam-macam patah tulang dan pertolongan pertamanya 
a) Patah lengan bawah Pergelangan Tangan  
• Letakkan perlahan-lahan lengan bawah tersebut ke dada hingga lengan 
membentuk sudut 90 derajat dengan lengan atas, sedang telapak tangan rata di 
dada 
• Siapkan 2 pembelat ( bidai ) yang dilengkapi dengan kain pengempuk, satu 
untuk membelat bagian dalam, sedang yang lain untuk membelat bagian luar 
• Usahakan pembelat merentang dari siku sampai ke punggung jemari 
• Aturlah gendongan tangan ke leher sedemikian rupa sehingga ketinggian 
ujung-ujung jari hanya 7,5-10 cm dari siku 
   Patah Tulang lengan Atas (siku ke bahu)  
• Letakkan tangan perlahan-lahan ke samping tubuh dalam posisi sealamiah 
mungkin 
• Letakkan lengan bawah di dada dengan telapak tangan menempel perut 
• Pasang satu pembelat (bidai) yang sudah berlapis bahan empuk di sebelah 
luar lengan dan ikatlah dengan 2 carik kain di atas dan di bawah bagian yang 
patah 
• Buatlah gendongan ke leher, tempelkan ke lengan atas yang patah ke tubuh 
dengan handuk atau kain yang melingkari dada dan belatan (bidai) 
 
c) Patah Tulang Lengan Bawah 
Letakkan pembelat (bidai) berlapis di bawah telapak tangan, dari dekat siku 
sampai lewat ujung jemari. 
d) Patah Tulang di paha 
• Patah tulang di paha sangat berbahaya, tanggulangi shok dulu dan segera 
panggil dokter 
• Luruskan tungkai dan tarik ke posisi normal 
• Siapkan 7 pembalut panjang dan lebar 
• Gunakan 2 pembelat papan lebar 10-15 cm yang dilapisi dengan kain empuk 
• Panjang pembelat untuk bagian luar harus merentang dari ketiak sampai lutut, 
sedangkan pembelat untuk bagian dalam sepanjang dari pangkal paha sampai 
ke lutut. 
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6. Pembalut dan Pembalutan 
1) Pembalut 
Macam-macam pembalut : 
a) Pembalut kasa gulung 
b) Pembalut kasa perekat 
c) Pembalut penekan 
d) Kasa penekan steril (beraneka 
ukuran) 
e) Gulungan kapas 
f) Pembalut segi tiga (mitella) 
2) Pembalutan 
a) Pembalutan segitiga pada 
kepala, kening 
b) Pembalutan segitiga untuk 
ujung tangan atau kaki 
c) Pembungkus segitiga untuk 
membuat gendungan tangan 
d) Membalut telapak tangan 
dengan pembalut dasi 
e) Pembalutan spiral pada 
tangan 
f) Pembalutan dengan perban 
membentuk angka 8 ke tangan 
atau pergelangan tangan yang 
cidera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  2. Budaya Hidup Sehat 
Dalam kehidupan sehari-hari pramuka hendaknya memiliki budaya hidup sehat, dengan jalan 
mendidik agar mereka dibiasakan untuk : 
1) Selalu menjaga kebersihan badan, misalnya pemeliharaan kuku, tangan, kaki, pentingnya 
mandi, pemeliharaan gigi, dsb. 
2) Menjaga dan menciptakan kesegaran jasmani dan kesehatan badan, dengan jalan : secara 
rutin melaksanakan senam pagi, jogging, melatih pernapasan, minum air putih, dsb. 
3) Menjaga ketahan tubuh, ketrampilan dan ketangkasan jasmani dengan berolahraga, mendaki 
gunung, berenang, terbang laying, dsb. 
4) Menjaga kebesihan makanan dan minuman, serta meningkatkan pengetahuan tentang gizi. 
5) Selalu menciptakan kebersihan rumah dan peralatannya, kebersihan perkemahan pada saat 
berkemah 
6) Memahami berbagai macam penyakit dan penanggulangannya. 
 
PENUTUP 
Kegiatan Ketrampilan P3K bagi peserta didik merupakan alat pendidikan watak yang akan 
dapat meningkatkan ketahanan mental-moral-spiritual, pisik, intelektual, emosional, dan social; 
serta dapat menambah rasa percaya diri, tanggung jawab dan kepedulian kpada orang lain. 
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PERATURAN BARIS BARIS (P.B.B) 
 
  Peraturan Baris Berbaris yang digunakan di lingkungan 
Pramuka ada dua macam yakni Baris berbaris menggunakan 
tongkat dan tanpa tongkat. Untuk baris berbaris menggunakan 
tongkat memiliki tata cara tersendiri di lingkungan Pramuka. 
Adapun baris berbaris tanpa menggunakan tongkat mengikuti tata 
cara yang telah diatur dalam Peraturan Baris Berbaris milik 
TNI/POLRI . 
  

Apa itu Baris Berbaris ? 
Baris Berbaris 
A. Pengertian 
Baris berbaris adalah suatu ujud latuhan fisik, yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan 
dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. 
B. Maksud dan tujuan  
1) Guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, rasa disiplin dan rasa tanggung 
jawab. 
2) Yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas adalah 
mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok, sehingga secara jasmani 
dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna. 
3) Yang dimaksud rasa persatuan adalah adanya rasa senasib sepenanggungan serta ikatan 
yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. 
4) Yang dimaksud rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan 
pribadi yang pada hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan penyisihan pilihan hati sendiri. 
5) Yang dimaksud rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung 
resiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan 
tindakan-tindakan yang akan dapat merugikan. 
  
Aba-aba 
a. Pengertian 
Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seseorang Pemimpin kepada yang dipimpin 
untuk dilaksanakannya pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. 
 
b. Macam aba-aba 
Ada tiga macam aba-aba yaitu : 
1) Aba-aba petunjuk 
2) Aba-aba peringatan 
3) Aba-aba pelaksanaan 
1. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud daripada aba-
aba peringatan/pelaksanaan. 
Contoh: 
a) Kepada Pemimpin Upacara-Hormat - GERAK 
b) Untuk amanat-istirahat di tempat - GERAK 
2. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas, untuk dapat dilaksanakan tanpa 
ragu-ragu. 
Contoh: 
a) Lencang kanan - GERAK 
(bukan lancang kanan) 
b) Istirahat di tempat - GERAK (bukan ditempat istirahat) 
3. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba 
pelaksanan yang dipakai ialah: 
a) GERAK 
b) JALAN 
c) MULAI 
a. GERAK: adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan 
gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh lain. 
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Contoh: 
 -jalan ditempat            -GERAK 
 -siap                            -GERAK 
 -hadap kanan              -GERAK 
 -lencang kanan            -GERAK 
b. JALAN: adalah utuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. 
Contoh: 
 -haluan kanan/kiri                     - JALAN 
 -dua langkah ke depan              -JALAN 
 -satu langkah ke belakang        - JALAN 
Catatan:  
Apabila gerakan meninggalkan tempat itu tidak dibatasi jaraknya, maka aba-aba harus 
didahului dengan aba-aba peringatan –MAJU 
Contoh: 
  -maju                                     - JALAN 
  -haluan kanan/kiri                   - JALAN 
  -hadap kanan/kiri maju           - JALAN 
  -melintang kanan/kiri maju       -J ALAN 
Tentang istilah: “maju” 
Pada dasarnya digunakan sebagai aba-aba peringatan terhadap pasukan dalam keadaan 
berhenti. 
Pasukan yang sedang bergerak maju, bilamana harus berhenti dapat diberikan aba-aba HENTI. 
Misalnya: 
Ada aba-aba hadap kanan/kiri maju - JALAN karena dapat pula diberikan aba-aba : hadap 
kanan/kiri henti GERAK. 
Ada aba-aba hadap kanan/kiri maju-JALAN karena dapat pula diberikan aba-aba : hadap 
kanan/kiri henti GERAK. 
Balik kana maju/JALAN, karena dapat pula diberikan aba-aba : balik kana henti-GERAK. 
Tidak dapat diberikan aba-aba langkah tegap maju JALAN, aba-aba belok kanan/kiri maju-
JALAN terhadap pasukan yang sedang berjalan dengan langkah biasa, karena tidak dapat 
diberikan aba-aba langkah henti-GERAK, belok kanan/kiri-GERAK. 
  
Tentang aba-aba : “henti” 
Pada dasarnya aba-aba peringatan henti digunakan untuk menghentikan pasukan yang sedang 
bergerak, namun tidak selamanya aba-aba peringatan henti ini harus diucapkan. 
Contoh: 
   Empat langkah ke depan –JALAN, bukan barisan – jalan. Setelah selesai pelaksanaan dari 
maksud aba-aba peringatan, pasukan wajib berhenti tanpa aba-aba berhenti. 
c.  MULAI : adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-
turut. 
Contoh: 
   -hitung                          -MULAI 
   -tiga bersaf kumpul       -MULAI 
  
4. Cara memberi aba-aba 
a) Waktu memberi aba-aba, pemberi aba-aba harus berdiri dalam sikap sempurna dan 
menghadap pasukan, terkecuali dalam keadaan yang tidak mengijinkan untuk melakukan itu. 
b) Apabila aba-aba itu berlaku juga untuk si pemberi aba-aba, maka pemberi aba-aba terikat 
pada tempat yang telah ditentukan untuknya dan tidak menghadap pasukan. 
Contoh: Kepada Pembina Upacara – hormat – GERAK 
Pelaksanaanya : 
Pada waktu memberikan aba-aba mengahdap ke arah yang diberi hormat sambil melakukan 
gerakan penghormatan bersama-sama dengan pasukan. 
Setelah penghormatan selesai dijawab/dibalas oleh yang menerima penghormatan, maka dalm 
keadaan sikap sedang memberi hormat si pemberi aba-aba memberikan aba-aba tegak : 
GERAK dan kembali ke sikap sempurna. 
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Pada taraf permulaan aba-aba yang ditunjukan kepada pasukan yang sedang berjalan/berlari, 
aba-aba pelaksanaan gerakannya ditambah 1 (satu) langkah pada waktu berjala, pada waktu 
berlari ditambah 3 (tiga) langkah. 
Pada taraf lanjutan, aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada kaki kanan ditambah 2 (dua) 
langkah untuk berjalan / 4 (empat) langkah untuk berlari. 
d) Aba-aba diucapkan dengan suara nyaring-tegas dan bersemangat. 
e) Aba-aba petunjuk dan peringatan pada waktu pengucapan hendaknya diberi antara. 
f) Aba-aba pelaksanaan pada waktu pengucapan hendaknya dihentakkan. 
g) Antara aba-aba peringatan dan pelaksanaan hendaknya diperpanjang disesuaikan dengan 
besar kecilnya pasukan. 
h) Bila pada suatu bagian aba-aba diperlukan pembetulan maka dilakukan perintah ULANG ! 
Contoh: Lencang kanan = Ulangi – siap GERAK 
 
Gerakan Perorangan – Gerakan Dasar 
a. Sikap sempurna 
Aba-aba : Siap - GERAK. Pelaksanaanya : pada aba-aba pelaksanaan badan/tubuh berdiri 
tegap, ke dua tumit rapat, ke dua telapak kaki membentuk sudut 60…, lutut lurus paha 
dirapatkan, berat badan di atas ke dua kaki, perut ditarik sedikit, dada dibusungkan, pundak 
ditarik sedikit ke belakang dan tidak dinaikkan, lengan rapat pada badan, pergelangan tangan 
lurus, jari-jari tangan menggenggam tidak terpaksa rapat pada paha, ibu jari segaris dengan 
jahitan celana, leher lurus, dagu ditarik, mulut ditutup, gigi dirapatkan, mata memandang tajam 
ke depan, benafas sewajarnya.  
b. Istirahat 
Aba-aba istirahat ditempat – GERAK 
1) Pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dipindahkan ke samping kiri dengan jarak sepanjang 
telapak kaki (30cm) 
2) Ke dua belah tangan dibawa ke belakang dan dibawah pinggang, punggung tangan kanan di 
atas telapak tangan kiri, tangan kanan dikepalkan dengan dilemaskan, tangan kiri memegang 
pergelangan tangan kanan di antara ibu jari dan telunjuk, ke dua tangan dilemaskan, badan 
dapat bergerak. 
Catatan: 
a) Pasukan dalam keadaan istirahat di tempat, pemimpin atau atasan lainnya datang untuk 
memberikan perhatian atau petunjuk-petunjuk, maka atas ucapan pemimpin/atasan dengan 
menggunakan kata Perhatian pasukan segera mengambil sikap sempurna tanpa mengucapkan 
kata siap, kemudian mengambil sikap istirahat. 
b)   Pada kata perhatian, selesai atau sekian, pasukan mengambil sikap sempurna tanpa 
didahului aba-aba kemudian kembali ke sikap istirahat di tempat. 
c) Maksud dari sikap siap terakhir ini adalah sebagai jawaban tanpa suara, bahwa petunjuk-
petunjuk yang diberikan akan dijalankan 
  
c.  Lencang kanan/kiri : (hanya dalam bentuk bersaf) 
Aba-aba : Lencang kanan/kiri - GERAK 
Pelaksanaannya: 
Gerakan ini dijalankan dalam sikap sempurna. 
1)      Pada aba-aba pelaksanaan, saf depan mengangkat lengan kanan/kiri ke samping, jari-jari 
kanan/kiri menggenggam menyentuh bahu kanan/kiri orang yang berada di sebelah 
kana/kirinya, punggung tangan menghadap ke atas, bersamaan dengan ini kepala dipalingkan 
ke kanan/kiri tidak berubah tempat masing-masing meluruskan diri 
2) Saf tengah dan saf belakang kecuali penjuru, setelah meluruskan ke depan dengan 
pandangan mata, ikut pula memalingkan muka ke samping dengan tidak mengangkat tangan. 
3) Penjuru saf tengan dan belakang mengambil antar ke depan 1 (satu) lengan kanan/kiri 
ditambah 2 (dua)  kepalan tangan dan setelah lurus menurunkan tangan kanan/kiri tanpa 
menunggu aba-aba. 
4) Pada aba-aba tegak-GERAK semua dengan serentak menurunkan lengan dan memalingkan 
muka ke depan dan berdiri dalam sikap sempurna. 
5)  Pada waktu pemimpin pasukan memberikan aba-aba lencang kanan/kiri dan barisan sedang 
meluruskan safnya, Pemimpin pasukan yang berada dalam barisan itu memberikan kelurusan 
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saf dari sebelah kanan/kiri pasukan dengan menitikberatkan pada kelurusan tumit (bukan ujung 
depan sepatu). 
Catatan: 
a)  Untuk menghindarkan keributan pada waktu mengangkat lengan kanan/kiri, hendaknya 
lengan diluruskan melalui belakang punggung orang yang berada di samping, kalau jarak 1 
(satu) lengan tidak cukup. Dengan demikian dihindarkan gerakan seolah-olah meninju rekannya 
yang berada di smaping. 
b) Kelurusan barisan dilihat dari tumit. 
  
Setengah lencang kanan/kiri 
Aba-aba : Setengah lencang kanan/kiri - GERAK 
Pelaksanaannya: 
Seperti pada waktu lencang kanan/kiri, tetapi tangan kanan/kiri di pinggang (bertolak pinggang) 
dengan siku menyentuh lengan orang yang berdiri disebelahnya, pergelangan tangan lurus, ibu 
jari di sebelah belakang pinggang, empat jari lainnya rapat pada pinggang sebelah depan 
(khusus saf depan). Pada aba-aba tegak GERAK dengan serentak menurunkan lengan sambil 
memalingkan muka ke depan dan berdiri dalam sikap sempurna. 
Lencang depan  (hanya dalam bentuk berbanjar) 
Aba-aba : Lencang depan - GERAK 
Pelaksanaannya: 
1) Penjuru tetap sikap sempurna : nomor dua dan seterusnya meluruskan ke depan dengan 
mengangkat tangan dengan jarak satu lengan ditambah dua kepalan tangan. 
2) Saf depan banjar tengah dan kiri mengambil antara satu lengan ke samping kanan, setelah 
lurus menurunkan tangan dan memalingkan kepala kembali ke depan dengan serentak tanpa 
menunggu aba-aba. 
3) Banjar tengah/kiri tanpa mengangkat tangan 
  
Cara berhitung 
Aba-aba : Hitung – MULAI 
Pelaksanaannya: 
1)   Jika bersaf, pada aba-aba peringatan penjuru tetap melihat ke depan, saf terdepan 
memalingkan mukanya ke kanan. 
2)     Pada aba-aba pelaksanaan, berturut-turut di mulai dari penjuru menyebutkan nomornya 
sambil memalingkan muka ke depan. 
3) Pengucapan nomor secara tegas dan tepat. 
4) Jika berbanjar, pada aba-aba peringatan semua anggota tetap dalam sikap sempurna. 
5)  Pada aba-aba pelaksanaan mulai dari penjuru kanan berturut-turut ke belakang 
menyebutkan nomornya masing-masing. 
6)  Jika pasukan berbanjar/bersaf tiga, maka yang berada paling kiri mengucapkan : LENGKAP 
atau KURANG SATU/KURANG DUA. 
  
Perubahan Arah 
(dalam keadaan berhenti) 
a) Hadap kanan/kiri 
Aba-aba : Hadap kanan/kiri – GERAK 
1) Kaki kiri/kanan diajukan melintang di depan kaki kanan/kiri lekukan kaki kanan/kiri berada di 
ujung kaki kanan/kiri, berat badan berpindah ke kaki kiri/kanan. 
2) Tumit kaki kanan/kiri dengan badan diputar ke kanan/kiri 90� 
3) Kaki kiri/kanan dirapatkan kembali ke kaki kanan/kiri. 
b) Hadap serong kanan/kiri 
Aba-aba : Hadap serong kanan/kiri – GERAK 
Pelaksanaannya: 
1) Kaki kiri/kanan diajukan ke muka sejajar dengan kaki kanan/kiri 
2) Berputarlah arah 45� ke kanan/kiri 
3) Kaki kiri/kanan dirapatkan kembali ke kaki kanan/kiri 
c) Balik kanan 
Aba-aba : Balik kanan/kiri – GERAK 
Pelaksanaannya : 
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1) Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri diajukan melintang (lebih dalam dari hadap kanan) di 
depan kaki kanan. 
2) Tumit kaki kanan beserta badan diputar ke kanan 180� 
3) Kaki kanan/kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan/kiri. 
Catatan: 
Dalam keadaan berhenti pada hitungan ke tiga, kaki dirapatkan dan kembali ke sikap sempurna 
 Dalam keadaan berhenti berjalan pada hitungan ketiga, kaki kanan/kiri tidak dirapatkan 
melainkan dilangkahkan 0,5 langkah dengan cara dihentikan. 
  
d) Cara berkumpul 
Aba-aba : 3 bersaf/ 3 berbanjar kumpul - MULAI 
Pelaksanannya : 
1) Pelatih menunjuk seorang anggota sebagai penjuru dan orang yang ditunjuk mengulangi 
perintah yang diberikan oleh pelatih. 
Contoh: 
        Sdr.Gatot sebagai penjuru. Aba-aba pelatih : Gatot sebagai penjuru. Oleh orang yang 
ditunjuk (dalam sikap sempurna) aba-aba diulangi : Gatot sebagai penjuru. 
2) Orang yang ditunjuk tadi lari dan berdiri di depan pelatih � 4 langkah 
3) Setelah aba-aba pelaksanaan MULAI diberikan pelatih, maka orang-orang lainnya berlari dan 
berdiri disamping kiri penjuru serta meluruskan diri seperti pada waktu lencang kanan. 
4) Pada waktu berkumpul, penjuru melihat ke kiri setelah lurus, penjuru memberikan isyarat 
dengan perkataan LURUS, pada isyarat ini penjuru nelihat ke depan, yang lainnya (saf depan) 
menurunkan lengannya dan kembali ke sikap sempurna.  
e) Cara latihan memberi hormat 
Aba-aba : Hormat - GERAK 
Pelaksanaannya (dengan tutup kepala, keadaan berhenti) 
1) Pada aba-aba pelaksanaan, dengan gerakan cepat tangan kanan diangkat ke arah pelipis 
kanan, siku-siku 15� serong ke depan, kelima jari rapat dan lurus, telapak tangan serong ke 
bawah dan kiri ujung, jari tengah dan telunjuk mengenai pinggir bawah dari tutup kepala 
setinggi pelipis. 
2)   Pergelangan tangan lurus, bahu tetap seperti dalam sikap sempurna, pandangan mata 
tertuju kepada yang diberi hormat. 
3) Jika tutup kepala mempunyai klep, maka jari tengah mengenai pinggir klep. 
4)   Jika selesai menghormat, maka lengan kanan lurus diturunkan secara cepat ke sikap 
sempurna. 
 
Bubar 
Aba-aba : Bubar - JALAN 
Pelaksanaannya;  
Pemberian  aba aba tersebut dilaksanakan dalam keadaan sikap sempurna. Setelah melakukan 
penghormatan kemudian balik kanan dan setelah menghitung dua hitungan  dalam hati, lalu 
bubar. 
b)       Jalan di tempat 
Aba-aba: Jalan ditempat - GERAK 
Pelaksaannya: 
Gerakan dimulai dengan mengangkat kaki kiri, lutut berganti-ganti diangkat, paha rata-rata, 
ujung kaki menuju ke bawah, tempo langkah sesuai dengan langkah biasa, badan tegak, 
pandangan mata tetap ke depan, lengan dirapatkan pada badan (tidak melenggang) 
Dari jalan ke tempat berhenti. 
Aba-aba : Henti – GERAK 
Pelaksanaannya: 
Pada aba-aba pelaksanaan dapat dijatuhkan kaki kiri/kanan,pada hitungan ke dua kaki 
kiri/kanan diharapkan pada kaki kiri/kanan dan kembali ke sikap sempurna. 
c)        Membuka/menutup barisan. 
Aba-aba : Buka barisan – JALAN 
Pada aba-aba pelaksanaan regu kanan dan kiri membuat satu langkah ke samping kanan dan 
kiri, sedang regu tangah tetap di tempat. 
Catatan : 
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Membuka barisan gunanya untuk memudahkan pemeriksaan. 
Tutup barisan 
Aba-aba :tutup barisan – JALAN 
Pelaksanannya : 
Pada aba-aba pelaksanaan regu kanan dan kiri membuat satu langkah kembali ke samping 
kanan dan kiri, sedang regu tengah tetap ditempat. 
  
Gerakan berjalan dengan panjang tempo dan macam langkah 
  Macam langkah Panjangnya Tempo 
1. Langkah biasa 65cm 120 tiap menit 
2. Langkah tegap 65cm 120 tiap menit 
3. Langkah perlahan 40cm 30 tiap menit 
4. Langkah kesamping 40cm 70 tiap menit 
5. Langkah ke belakang 40cm 70 tiap menit 
6. Langkah ke depan 60cm 70 tiap menit 
7. Langkah di waktu lari 80cm 165 tiap menit 

  
MAJU – JALAN 
Dari sikap sempurna 
Aba-aba : Maju – JALAN 
Pelaksanaannya: 
1)       Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri diayunkan ke depan, lutut lurus, telapak kaki 
diangkat rata sejajar dengan tanah setinggi � 15 cm, kemudian dihentakkan ke tanah dengan 
jarak setengah langkah dan selanjutnya berjalan dengan langkah biasa. 
2)       Langkah pertama dilakukan dengan melenggangkan lengan kanan ke depan 90�, lengan 
kiri 30� ke belakang, pada langkah selanjutnya lengan atas dan bawah lurus dilenggangkan ke 
depan 45�, dan ke belakang 30�. 
Seluruh anggota meluruskan barisan ke depan dengan melihat pada belakang leher. 
Dilarang keras : berbicara-melihat kanan/kiri 
Pada waktu melenggangkan tangan supaya jangan kaku. 
B.       LANGKAH BIASA 
1)       Pada waktu berjalan, kepala dan badan seperti pada waktu sikap sempurna. Waktu 
mengayunkan kaki ke depan lutut dibengkokkan sedikit (kaki tidak boleh diseret). Kemudian 
diletakkan ke tanah menurut jarak yang telah ditentukan. 
2)       Cara melangkahkan kaki seperti pada waktu berjalan biasa. Pertama tumit diletakkan di 
tanah selanjutnya lurus ke depan dan ke belakang di samping badan. Ke depan 45�, ke 
belakang 30�. Jari-jari tangan digenggam, dengan tidak terpaksa, punggung ibu jari menhadap 
ke atas. 
 
C.       LANGKAH TEGAP 
1)       Dari sikap sempurna 
Aba-aba : Langkah tegap – JALAN 
Pelaksanaannya : 
Mulai berjalan dengan kaki kiri, langkah pertama selebar setengah langkah, selanjutnya seperti 
jalan biasa (panjang dan tempo) dengan cara kaki dihentakkan terus menerus tetapi tidak 
dengan berlebih-lebihan, telapak kaki rapat dan sejajar dengan tanah, lutut kaki tidak boleh 
diangkat tinggi. Bersama dengan langkah pertama lengan dilenggangkan lurus ke depan dan ke 
belakang di samping badan, (lengan tangan 90� ke depan dari 30� ke belakang). Jari-jari 
tangan digenggam dengan tidak terpaksa, punggung ibu jari menghadap ke atas. 
2)       Dari langkah biasa  
Aba-aba : Langkah tegap – JALAN 
Pelaksanaannya : 
Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri jatuh di tanah, ditambah satu langkah 
selanjtnya mulai berjalan seperti tersebut pasa butir 1. 
3)       Kembali ke langkah biasa 
Aba-aba : Langkah biasa – JALAN 
Pelaksanaannya : 
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Aba-aba diberikan pada waktu kaki kiri jatuh di tanah ditambah satu langkah dan mulai berjalan 
dengan langkah biasa, hanya langkah pertama……. 
Catatan : 
Dalam lsedang berjalan cukup menggunakan aba-aba peringatan : Langkah tegap/langkah 
biasa-JALAN, pada tiap-tiap perubahan langkah (tanpa kata maju). 
 
D.       LANGKAH PERLAHAN 
1)       Untuk bergabung (mengantar jenazah dalam upacara kemiliteran) 
Aba-aba : Langkah perlahan maju – JALAN 
Pelaksanaannya : 
a) Gerakan dilakukan dengan sikap sempurna 
b)  Pada aba-aba “jalan”, kaki kiri dilangkahkan ke depan, setelah kaki kiri menapak di tanah 
segera disusul dengan kaki kanan ditarik ke depan dan ditahan sebentar di sebelah mata kaki 
kiri, kemudian dilanjutkan ditatapkan kaki kanan di depan kaki kiri. 
c)        Gerakan selanjutnya melakukan gerakan-gerakan seperti semula. 
Catatan : 
�        Dalam keadaan sedang berjalan, aba-aba adalah “langkah perlahan JALAN” yang 
diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh di tanah ditambah selangkah dan kemudian mulai 
berjalan dengan langkah perlahan. 
�        Tapak kaki pada saat menginjak tanah tidak dihentakkan, tetapi diletakkan rata-rata 
untuk lebih khidmat. 
2)       Berhenti dalam langkah perlahan 
Aba-aba : Henti – GERAK 
Pelaksanaannya : 
E.       LANGKAH KE SAMPING 
Aba-aba : ……..Langkah ke kanan/kiri – JALAN 
Pelaksanaannya : 
Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri/kanan dilanjutkan ke samping kanan/kiri sepanjang 40 cm. 
Selanjutnya kaki kiri/kanan dirapatkan pada kaki kiri/kanan.Sikap badan tetap seperti pada 
sikap sempurna, sebanyak-banyaknya hanya boleh dilakukan empat langkah. 
F.       LANGKAH KE BELAKANG 
Aba-aba : ……..Langkah ke belakang – JALAN 
Pelaksanaannya : 
Pada aba-aba pelaksanaan, peserta melangkah ke belakang mulai kaki kiri menurut 
panjangnya langkah dan sesuai dengan tempo yang telah ditentukan, menurut jumlah langkah 
yang diperintahkan. Lengan tidak boleh dilenggangkan dan sikap badan seperti dalam sikap 
sempurna. Sebanyka-banyaknya hanya boleh dilakukan empat langkah. 
G.       LANGKAH KE DEPAN 
Aba-aba : …….Langkah ke depan – JALAN 
Pelaksanaannya : 
Pada aba-aba pelaksanaan, peserta melangkahkan kaki ke depan mulai dengan kaki kiri 
menurut panjangnya langkah dan tempat yang telah ditentukan, menurut jumlah langkah yang 
diperintahkan. Gerakan kaki seperti gerakan langkah tegap dan dihentikan dan sikap seperti 
sikap sempurna. Sebanyak-banyaknya hanya boleh dilakukan empat langkah. 
 
H.       LANGKAH DI WAKTU LARI 
1)       Dari sikap sempurna 
Aba-aba : Lari maju – JALAN 
Pelaksanaannya: 
Aba-bab peringatan ke dua tangan dikepalkan dengan lemas dan diletakkan di pinggang 
sebelah depan dengan punggung tangan menghadap keluar, ke dua siku sedikit ke belakang, 
badan agak dicondongkan ke depan. Pada aba-aba pelaksanaan, dimulai lari dengan 
menghentakkan kaki kiri setengah langkah dan selanjutnya menurut panjang langkah dan 
tempo yang ditentukan dengan kaki diangkat secukupnya. Telapak kaki diletakkan dengan 
ujung telapak kaki terlebih dahulu, lengan dilenggangkan secara tidak kaku. 
2)       Dari langkah biasa 
Aba-aba : Lari – JALAN 
Pelaksanaannya: 
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Aba-aba peringatan pelaksanaannya sama dengan ayat 1. Aba-aba pelaksanaan diberikan 
pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ke tanah kemudian ditambah satu langkah, selanjutnya berlari 
menurut ketentuan yang ada. 
3)       Kembali ke langkah biasa 
Aba-aba : Langkah biasa – JALAN 
Pelaksanaannya : 
Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ke tanah ditambah tiga 
langkah, kemudian berjalan dengan langkah biasa, dimuali dengan kaki kiri dihentakkan; 
bersama dengan itu kedua lengan digenggam. 
Catatan : 
Untuk berhenti dari keadaan berlari aba-aba seperti langkah biasa henti – GERAK. Aba-aba 
pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ke tanah ditambah tiga langkah, 
selanjutnya kaki dirapatkan kemudian kedua kepal tangan diturunkan untuk mengambil sikap 
sempurna. 
I.         LANGKAH MERDEKA 
1)       Dari langkah biasa 
Aba-aba : Langkah merdeka – JALAN  
Anggota berjalan bebas tanpa terikat pada ketentuan panjang, tempo dan ketentuan langkah. 
Atas pertimbangan Pimpinan, anggota dapat dijinkan untuk membuat sesuatu yang dalam 
keadaan lain terlarang (antara lain berbicara, buak topi, menghapus keringat). Langkah 
merdeka biasanya dilakukan untuk menempuh jalan jauh/diluar kota/lapangan yang tidak rata. 
Anggota tetap dilarang meninggalkan barisan. 
2)       Kembai ke langkah biasa 
Untuk melaksanakan gerakan ini lebih dahulu harus diberikan ……………….samakn langkah. 
Setelah langkah barisan sama, Pemimpin dapat memberikan aba-aba peringatan dan 
pelaksanaan. 
3)       Aba-aba : Langkah biasa – JALAN 
Pelaksanaannya : 
Seperti tersebut pada petunjuk dari langkah tegap ke langkah biasa. 
J.        GANTI LANGKAH 
Aba-aba : Ganti langkah – JALAN 
Pelaksanaannya : 
Gerakan dapat dilakukan pada waktu langkah biasa/tegap. Aba-aba pelaksanaan diberikan 
pada waktu kaki kanan/kiri di tanah kemudian ditambah satu langkah. Sesudah ujung kaki 
kiri/kanan yang sedang di belakang dirapatkan pada badan. Untuk selanjutnya disesuaikan 
dengan langkah baru yang disamakan. Kemudian gerakan ini dilakukan dalam satu hitungan. 
  



Buku Materi Pramuka Penegak  
Ambalan Pandawa Srikandi Gudep 04. 137- 04. 134 SMA Negeri 1 Purwodadi 

PERSEMBAHAN IKATAN ALUMNI BANTARA DAN DEWAN AMBALAN PANDAWA SRIKANDI  
(Copyright by drpsap_turtle 2010) 

95 

Pionering 
 Bidang Tali Temali  
Dalam tali temali kita sering mencampuradukkan antara tali, simpul dan ikatan. Hal ini 

sebenarnya berbeda sama sekali. Tali adalah bendanya. Simpul adalah hubungan antara tali 
dengan tali. Ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misal kayu, balok, 

bambu dan sebagainya. 
  

Macam simpul dan kegunaannya 

1. Simpul ujung tali 
Gunanya agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas 

2. Simpul mati 
Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besar dan tidak licin 

3. Simpul anyam 

Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering 
4. Simpul anyam berganda 

Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah 
5. Simpul erat  

Gunanya untuk memendekkan tali tanpa pemotongan 
6. Simpul kembar 

Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin 

7. Simpul kursi 
Gunanya untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan  

8. Simpul penarik 
Gunanya untuk menarik benda yang cukup besar 

9. Simpul laso 

  
Macam Ikatan dan Kegunaannya 

a. Ikatan pangkal 

Gunanya untuk mengikatkan tali pada kayu atau tiang, akan tetapi ikatan pangkal ini dapat 

juga. digunakan untuk memulai suatu ikatan. 
b. Ikatan tiang 

Gunanya untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa misalnya 

untuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik. 
c. Ikatan jangkar 

Gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring. 

d. Ikatan tambat 

Gunanya untuk menambatkan tali pada sesuatu tiang/kayu dengan erat, akan tetapi mudah 

untuk melepaskannya kembali. Ikatan tambat ini juga dipergunakan untuk menyeret balik dan 
bahkan ada juga dipergunakan untuk memulai suatu ikatan. 

e. Ikatan tarik 
Gunanya untuk menambatkan tali pengikat binatang pada  suatu tiang, kemudian mudah untuk 

membukanya kembali. Dapat juga untuk turun ke jurang atau pohon. 

f. Ikatan turki 

Gunanya untuk mengikat sapu lidi setangan leher 

g. Ikatan palang 
h. Ikatan canggah 

i. Ikatan silang 

j. Ikatan kaki tiga 
 Untuk gambar macam-macam Simpul dan ikatan dapat dilihat di bawah ini. 
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DAFTAR SURAT KEPUTUSAN 
1. Keppres RI Nomor 238 Tahun 1961 ttg Gerakan Pramuka 

2. Keppres RI Nomor 448 Tahun 1961 ttg Panji Gerakan Pramuka 

3. Keppres RI Nomor 104 Tahun 2004 ttg Anggaran Dasar Gerakan Pramuka 

4. SK Kwarnas Nomor 086 / KN / 2005 ttg Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka 

5. SK Kwaranas Nomor 06 / KN / 1972 ttg Lambang Gerakan Pramuka 

6. SK Kwarnas Nomor 058 / KN / 1982 ttg Tanda Kecakapan Umum 

7. SK Kwarnas Nomor 053 / KN / 1982 ttg Tanda Kecakapan Khusus 

8. SK Kwarnas Nomor 055 / KN /1982 ttg Tanda Pengenal 

9. SK Kwarnas Nomor 005 / KN / 1989 ttg Tanda Satuan 

10. SK Kwarnas Nomor 058 / KN / 1980 ttg Petunjuk Penyelenggaraan Kursus Pembina 

Pramuka Mahir 
11. SK Kwarnas Nomor 080 / KN / 1988 ttg Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka 

Penegak dan Pandega 

12. SK Kwarnas nomor 226 / KN / 2007 ttg Petunjuk Penyelenggraan Seragam Pramuka 

13. SK Kwarnas Nomor 041/ KN / 199 tentang  Petunjuk Penyelenggaraan Administrasi 

Satuan Pramuka 

14. SK Kwarnas Nomor 101 / KN / 1984 ttg Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda 

15. SK Kwarnas Nomor 178 / KN / 1979 ttg Petunjuk Penyelenggaraan Upacara di dalam 

Gerakan Pramuka 

16. SK Kwarnas Nomor 013 / KN / 1978 ttg Petunjuk Penyelenggaraan Raimuna 

17. SK Kwarnas Nomor 022 / KN /1978 ttg Petunjuk Penyelenggaraan Perkemahan 

Wirakarya 

18. SK Kwarnas Nomor 036 / KN /1979 ttg Dasadharma Pramuka 

19. SK Kwarnas Nomor 086 / KN / 1987 ttg Petunjuk Penyelenngaraan Gugus Depan di 

Perguruan Tinggi 

20. SK Kwarnas Nomor 231 / KN / 2007 ttg Petunjuk Penyelenggaraan Gugus Depan 

21. SK Kwarnas Nomor 214 / KN / 2007 ttg Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja 

Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega 

22. SK Kwarnas Nomor 12 / KN / 1996 ttg Petunjuk Penyelenggaraan SatuanKarya 

Pramuka 

23. SK Kwarnas Nomor 005 / KN / 1984 ttg Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya 

Wanabakti 

24. SK Kwarnas Nomor 078 / KN / 1984 ttg Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya 

Taruna bumi 

25. SK Kwarnas Nomor 053 / KN / 1985 ttg  Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya 

Bakti Husada 

26. SK Kwarnas Nomor  004 /KN?1983 ttg  Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya 

Kencana 
27. SK Kwarnas Nomor 018 / KN / 1991 ttg   Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya 

Dirgantara 

28. SK Kwarnas Nomor 019 /KN / 1991 ttg Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya 

Bahari 

29. SK Kwarnas 020 / KN /  1991 ttg Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya 

Bhayangkara 

30. SK Kwarda Jateng  No. 19 /KPTS/D.XI/1979 ttg  Petunjuk Penyelenggaraan Tanda, 

Lambang, Bendera dan Kibaran Cita Ambalan Penegak dan atau Racana Pandega 
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DAFTAR ISTILAH ASING DAN SINGKATAN DALAM KEPRAMUKAAN 
 
A. Daftar Istilah 

1.  Siaga  : Putra  : Cub 
       Putri  : Brownie 
2.  Penggalang : Putra  : Boy Scout 
     Putri  : Girl Scout 
3.  Penegak  : Putra  : Rover 
     Putri  : Ranger 
4.  Pandega    : Senior Rover 
5.  Ambalan    : Crew 
6.  Gudep    : Group 
7.  Pradana    : Rover Met 
8.  Dasadarma   : Scout Law 
9.  Trisatya    : Scout Promise 
10. Pembina    : Master 
11. Dewan Kerja   : Rover Council 

 
B. Daftar Singkatan 

1. DKN  : Dewan Kerja Nasional 
2. DKD  : Dewan Kerja Daerah 
3. DKC  : Dewan Kerja Cabang 
4. DKR  : Dewan Kerja Ranting 
5. Gudep  : Gugus Depan 
6. KMD  : Kursus Mahir Dasar 
7. KML  : Kursus Mahir Lanjutan 
8. KPD  : Kursus Pelatih Dasar 
9. KPL  : Kursus Pelatih Lanjutan 
10.Kwarnas  : Kwartir Nasional 
11.Kwarda  : Kwartir Daerah 
12.Kwarcab  : Kwartir Cabang 
13.Kwarran  : Kwartir Ranting 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARTI LAMBANG JAWA TENGAH 
1. Bintang warna kuning mengkiaskan Ketuhanan Yang Maha Esa 
2. Padi dan Kapas Mengkiaskan Kemakmuran. Dikandung arti bahwa daerah Jawa 

Tengah adalah penghasil pangan. 
3. Bintang segi lima mengkiaskan Pancasila 
4. Warna dasar coklat mengkiaskan kesuburan. Dikandung arti bahwa Jawa Tengah 

merupakan lahan pertanian yang subur. 
5. Lidah api merah berjumlah sepuluh mengkiaskan Dasadarma 
6. Keris luk 3 ke atas mengkiaskan Trisatya 
7. Stupa Warna hitam mengkiaskan Jawa tengah sebagai Pusat kebudayaan Khususnya 

Kraton Surakarta 
8. Cikal tumbuh mengkiaskan penduduk yang menurunkan generasi muda sebagai 

penerus bangsa 
Tulisan Jawa Tengah menunjukkan lokasi/ satuan Pramuka Kwarda XI (sebelas) Jawa Tengah. 
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ARTI LAMBANG WOSM 
 ( The World Organization of the Movement ) 

1. Kompas : Melambangkan suatu peringatan bagi Pandu/ Pramuka agar selalu 
berbuat kebenaran dan dapat dipercaya seperti fungsi kompas, serta tetap 
menjaga cita-citanya dan perannya sebagai penunjuk jalan.  

2. Treefoil / Bunga dengan Tiga Ujung : Melambangkan tiga janji Pandu / Scout 
Promise  

3. Dua Bintang : melambangkan anggota Pandu/ Pramuka berupaya untuk dapat 
memberi penerangan dan menolong dalam kebenaran dan pengetahuan.  

4. Tali melingkar dengan ujung membentuk simpul mati : melambangkan bahwa 
sesama Pandu/ Pramuka mengadakan hubungan persahabatan dan persaudaraan 
antar Pramuka di seluruh dunia.  

5. Warna :  Putih melambangkan jiwa yang berhati suci, sedangkan warna dasar ungu 
melambngkan bahwa Pandu/ Pramuka memiliki ketrampilan kepemimpinan dan 
suka menolong orang lain. 

 
 
 
 
 
 

ARTI LAMBANG WAGGGS 
( The World Association of Girl Guide and Girl Scout ) 

1. Simbol berwarna emas dengan latar belakang biru cemerlang, melambangkam 
matahari yang menyinari anak di dunia.  

2. Tiga daun melambngkan tiga Janji Pandu/ Pramuka Puteri.  
3. Tangkai berbentuk melingkar melambangkan cinta kemanusiaan.  
4. Jarum kompas, melambangkan selalu mentaati janji dan ketentuan moral.  
5. Motto WAGGGS adalah ‘ Sedia ‘ / ‘ Be Prepare ‘ 

  
Catatan : Bahwa sejak tahun 2001, Gerakan Pramuka sudah tidak lagi menjadi 
anggota WAGGGS, dengan demikian tanda tersebut tidak dipergunakan lagi.  
 
 
 
 
 
 
  
 

Lady Olave Baden Powel 
(1889 – 1977) 
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PERKEMAHAN SEBAGAI ALAT PENDIDIKAN 
 
Jadi anggota Pramuka tapi gak pernah berkemah rasanya 
tidaklah lengkap, karena penerapan metode pendidikan 
Kepramukaan salah satunya melalui kegiatan berkemah. 
tujuan dan ssalah satu upaya penerapaasaran kegiatan 
tentunya anda sudah mengenal betul. Namun demikian banyak 
yang kurang memahami bagaimana tatacara berkemah yang 
baik. Adakalanya bahkan memiliki resiko tinggi. Nah,  
bagaimana berkemah yang benar ? untuk itu sekarang akan 
kita bahas lebih lanjut. 

A. Perkemahan mempunyai tujuan : 
 Memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsure unsure alam 

dan kebutuhan untuk melestarikannya , menjaga lingkungan dan mengembangkan 
sikap bertanggung jawab akan masa depan dan menghormati keseimbangan alam. 

 Mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapinya. 
 Menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya. 
 Menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan membina 

kerjasama dan rasa memiliki 
B. Menurut Waktunya perkemahan dibagi dalam : 

1. Perkemahan Satu Hari (PERSARI) 
2. Perkemahan Sabtu Minggu (PERSAMI) 
3. Perkemahan Jumat SabtuMinggu (PERJUSAMI) 
4. Perkemahan  lebih dari 3 hari 

C. Jenis Perkemahan menurut tempatnya dibagi dalam : 
    1. Perkemahan menetap , dari awal sampai akhir tetap di tempat itu 
    2. Perkemahan Safari , berpindah pindah tempat 
D. Perkemahan menurut peserta dan tingkatnya dibagi dalam : 
   1. Perkemahan untuk lomba 
   2. Perkemahan satu regu Penggalang 
   3. Perkemahan pasukan Penggalang/Ambalan Penegak/Racana Pandega 
   4. Perkemahan tingakat ranting,cabang,daerah,nasional,kawasan(regional) dunia 
E. Untuk perkemahan yang baik pentahapan yang harus ditempuh adalah 

1. Persiapan 
 a. Penentuan waktu, tempat, tujaun, dan biaya 
 b. Pengadaan peralatan, peninjauan lokasi 
 c. Pemberitahuan dan perijinan 
 d. Pembentukan Panitia 
 e. Memantapkan kesiapan mental, fisik, dan ketrampilan 
2. Pelaksana 
 Pendayagunaan panitia pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya 
3. Acara 
 a. Acara harian menjelaskan acara poko secara garis besar 
 b. Acara kegiatan keseluruhan yang berisi perincian waktu dan kegiatan selama  

berkemah 
 c. acara perorangan dan kelompok 
4. Pelaksanaan 
 Hendaknya dilaksanakan sesuai rencana menurut perkembangan keadaan dan 

diusahakan adanya acara pengganti atau tambahan serta factor pengamanan dan 
keselamatan peserta harus diprhatikan 

5. Penyelesaian 
 Pembongkaran tenda tenda kebersihan lingkungannya dan pengecekan pengembalian 

barang barang pinjaman harus segera dilaksanakan secara tertib dilanjutkan dengan 
ucapan terima kasih 

 F. Syarat memilih tempat berkemah 
 1. Tanah rata atau sedikit miring berumput 
 2. Adapohon pelindung 
 3. Ada awluran pengeringan dan pembuangan air 
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 4. Dekat sumber air 
 5. Pemandangan menarik 
 6. Ada arena petualangan 
 7. Terjamin keamanannya 
 8. Tidak terlalu dekat dengan kampong dan jalan raya 
 9. Tidak terlalu jauh dari pasar, pos kesehatan , pos keamanan 
 10. Letaknya membujur menurut arah mata angin 
G. PERALATAN KEMAH 

1. Ransel, gunakan ransel yang ringan dan anti air.  

2. Pakaian perjalanan; bawalah pakaian dengan bahan yang kuat dan mempunyai banyak 

kantong.  

3. Pakaian tidur; selain training pack, bawa juga sarung untuk penahan dingin dan sholat, bagi 

yang beragama islam.  

4. Jaket tebal, dari bahan nilon berlapis kain dan berponco.  

5. Kantung tidur (sleeping bag) dan alas tidur (matras).  

6. Pakaian cadangan; masukan dalam plastic.  

7. Peralatan makan; piring, sendok, garpu, gelas/mug, tempat air.  

8. Peralatan mandi; gayung, sabun, sikat gigi, pasta gigi, sandal, handuk.  

9. Peralatan masak; misting, kompor spiritus, kompor paraffin.  

10. Sepatu; gunakan sepatu yang menutupi mata kaki.  

11. Kaos kaki; membawa cadangan kaos kaki dan simpan dalam plastic.  

12. Sarung tangan; untuk pelindung dan penahan dingin.  

13. Topi.  

14. Senter; selain utnuk penerangan, berguna juga untuk memberi isyarat.  

15. Peluit; berguna untuk berkomunikasi.  

16. Korek api; baik itu korek api gas atau korek api kayu dan simpan dalam tabung bekas film 

agar aman.  

17. Ponco; berguna untuk jas hujan, tenda darurat, alat tidur dan lain-lain. Jika tidak ada ponco, 

bawalah plastic tebal selebar taplak meja.  

18. Obat-obatan pribadi.  
Kalo kamu berkemah, ya tentu saja harus bawa tenda dan  sebelum berangkat tenda diperiksa 
dahulu apakah masih bagus atau  sudah banyak dengan lubang/ robek. Berapa kebutuhan tali 
dan pasak serta  tongkat/ bambo untuk mendirikan tenda. Jika Kotor tenda harus dicuci dahulu, 
agar dapat ditempati dengan nyaman dan sehat. Sebelum berangkat,  perlengkapan/ barang di 
cek, jangan ada yang teringgal. 
H. Sebagai bahan evaluasi di masa mendatang , maka sebaiknya dilakukan : 
 1. Mencata prestasi peserta kegiatan peserta didik 
 2. Perubahan sikap (Sebelum dan sesudah pulang kemah) 
 3. Melihat kesehatan pesrta 
 4. Faktor pendukung, kekurangan , kesalahan, dan hambatan 
 5.Laporan hasil berkemah disampaikan kepada orang tua peserta didik 
Catatan :Jangan dirikan tenda di Tepi jalan raya, Makam, Tepi tebing/jurang, Dekat semak belukar 

I. “Alam Lain” 
 Diakui atau tidak , perihal yang satu ini kerap terlupakan atau dilupakan dalam 

penyelenggaraan kegiatan terutama perkemahan. Hal ini biasanya tidak dipermasalahkan 
sampai akhirnya timbul masalah 

 Untuk mencegah kemungkinan munculnya gangguan adalah bijaksana Panitia untuk 
mengingatkan Panitia dan Peserta akan hal hal berikut ini : 
1. Tetap menjaga rutinitas ibadah 
2. Tetap menjaga komunikasi sesame anggota satuan dan memperingatkansesama 

anggota 
3. Tidak melakukan pantangan pantangan yang biasanya menimbulkan gangguan 
4. Memberi penjelasan perihal kondisi metafisika di lokasi 

Selain itu perlu kiranya Panitia mengadakan ritual keagamaan sebagai pendekatan spiritual. 
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AMBALAN DAN RACANAAMBALAN DAN RACANAAMBALAN DAN RACANAAMBALAN DAN RACANA    
 

Untuk Penegak disebut Ambalan sedangkan Pandega disebut Racana 
1) Ambalan atau Racana  terdiri atas paling banyak 32 orang Pramuka. 
2) Ambalan Penegak dapat dibagi dalam satuan-satuan kecil yang disebut ‘sangga’ yang 
masig-masing terdiri atas 5 sampai dengan 10 orang Pramuka Penegak. Sedangkan Racana 
Pandega tidak dibagi dalam satuan-satuan kecil 
3) Pembentukan sangga dilakukan oleh para Pramuka Penegak sendiri. 
4) Tiap sangga menggunakan nama dan lambang sesuai dengan aspirasinya, dengan 
ketentuan tidak menggunakan nama dan lambang yang sudah digunakan oleh badan dan 
organisasi lain. 
5) Untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas, Ambalan Penegak atau Racana Pandega 
dapat membentuk Sangga Kerja .Sangga Kerja bersifat sementara sesuai dengan tugas yang 
harus dikerjakannya. 
6) Nama Ambalan/  Racana dapat mengambil nama Pahlawan, Tokoh yang berjasa kepada 
Negara atau nama lain  yang memiliki arti bagi Ambalan/ Racana itu. 
 

ADAT AMBALAN-RACANA 
 

Adat ambalan adalah adat kebiasaan yang ditentukan dan ditaati oleh para Pramuka Penegak 
dan Pandega di Suatu Ambalan/ Racana. 
Adat memiliki tujuan yakni agar dengan adanya adat kebiasaan tersebut, para Pramuka 
Penegak dan Pandega dapat membiasakan diri menepati segala peraturan yang berlaku di 
tempat mereka. 
MEMAHAMI ADAT AMBALAN/ RACANA. 
1. Proses pembuatan adat ambalan/ racana dilakukan seperti pembuatan sandi ambalan/ 
racana yaitu melalui musyawarah ambalan. 
2. Adat ambalan/ racana sebaiknya tidak usah tertulis, tetapi benar-benar dihayati dan dipatuhi 
oleh setiap anggotanya. Jika seseorang merasa telah melanggar adat yang berlaku bersedia 
menerima sangsi. 
3. Adat Ambalan / Racana harus mampu mendorong para anggotanya untuk bertindak disiplin., 
patuh dan mengarah kepada kehidupan bermasyarakat yang baik dan maju. 
4. Di dalam adat Ambalan/ Racana harus terdapat ketentuan : 
Wajib mengikuti renungan jiwa sebelum dilantik sebagai Penegak Bantara. 
Variasi dalam melaksanakan pelantikan, dapat menimbulkan kesan menyenangkan yang sukar 
dilupakan bagi yang dilantik, seperti misalnya : sebelum dilantik harus mencuci wajahnya, lalu 
membersihkan dengan handuk putih, lalu menghormat kepada bendera sebelum memasuki 
ruangan, sujud kepada orang tuannya sebelum dilantik dll. 
Pada upacara kenaikan tingkat, dari Penegak Bantara ke Penegak Laksana ada pemberian 
pusaka sesuai dengan adat setempat, antara lain seperti : bamboo runcing beserta bendera 
merah putihnya, Panah beserta busurnya, keris dll. Pengadaan dan pemberian pusaka ini harus 
disertai maknanya. 
Adat ambalan/ racana merupakan adat kebiasaan di lingkungan ambalan/ racana yang 
merupakan tingkah perilaku yang unik dan positif, contoh : 
- Bagi yang terlambat datang harus menyalami seluruh anggota yang telah hadir terlebih 
dahulu, 
- Saling memberikan salam saat bertemu dimana saja. 
- Pada saat pembacaan sandi ambalan dalam upacara pembukaan/ penutupan latihan 
mengambil sikap/ gerakan tertentu. 
Pada hakekatnya Adat ambalan/ racana merupakan gambaran watak dan ciri khas kehidupan 
di lingkungan ambalan/ racana 
 

SANDI AMBALAN/ RACANA 
Pengertian. 
Sandi Ambalan yaitu karangan atau ungkapan bebas berisi kode kehormatan dan gambaran 
pernyataan kata hati para pramuka penegak atau pandega di ambalan/ racana. 
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contoh Sandi Ambalan/ Racana  
SANDI AMBALAN/ RACANA 

 
KEHORMATAN ITU SUCI 

JAGA DIRI KARENA HARGA DIRI 
BERBUDI LUHUR MENOLONG SESAMA 

TAK KURANG AMAL KARENA KESUKARAN 
 

SABDA PANDITA RATU 
SATU KATA DALAM KEBENARAN 

BERKETAPAN HATI SETIAP LANGKAH 
PANTANG MENJILAT DAN MENYERAH 

 
WIRA ADHI TARUNA 

KSATRIA YANG SOPAN DAN PERWIRA 
TAK KENAL STRATA DAN KASTA 

MEMAPAH BAGI DUKA TANPA PAMRIH 
 

BERSIAP UNTUK HIDUP DAN MATI DENGAN 
BAHAGIA 

ITULAH KEHENDAK 
DAN CITA CITA AMBALAN/ RACANA KITA 

SEMOGA TUHAN MERAHMATINYA. 

Cipta, rasa, karsa dan cita-cita terasa bermakna 
bagi para anggotanya, maka dengan adanya 
sandi ambalan/ racana dapat menunjukan sikap 
positif dan kreatif dalam kehidupan sehari – hari 
bagi ambalan/ racana tersebut. 
Menciptakan sandi : 
1. Sandi ambalan/ racana diciptakan oleh 
penegak/ pandega dan diterima oleh seluruh 
anggotanya. 
2. Penetapan sandi ambalan/ racana dilakukan 
dalam musyawarah ambalan/ racana. 
3. Sandi ambalan/ racana yang telah ditetapkan 
menjadi milik ambalan/ racana dan ditentukan 
masa berlakunya. 
4. Sandi ambalan/ racana dibaca di depan 
anggota pada saat diperlukan, antara lain dalam 
rangkaian upacara pembukaan dan penutupan 
latihan. Demikian pula sesuai adat istiadat yang 
telah ditetapkan. 
Tulisan Sandi ambalan dapat ditulis dalam selembar kertas saja atau kain yang digulung, dan 
lainnya sesuai kreatifitas ambalan/ racana tersebut. 
 Dengan demikian sandi ambalan/ racana merupakan gambaran watak dan pedoman 
kehidupan sehari-hari sebagai pegangan kehidupan di lingkungan di ambalan/ racana tersebut 
 

PUSAKA AMBALAN - RACANA 
  
Di lingkungan Ambalan dan Racana, kelengkapan selain adat istiadat sandi 
dan kibaran cita masih ada satu lagi yakni yang disebut Pusaka Ambalan/ 
Racana. 
Pusaka Ambalan/ Racana adalah suatu lambang yang diwujudkan dalam 

bentuk benda, dapat berupa senjata/ pusaka kebanggaan yang bermakna positif, dipilih melalui 
musyawarah dan memiliki arti kiasan. 
Tujuan adanya Pusaka Ambalan/ Racana adalah : 
Mendorong daya kreatifitas dalam kehidupan sehari-hari bagi para anggotanya. 
Mendorong semangat dalam dalam berbakti, berlatih dan bekerja. 
Memiliki jiwa kebanggaan dan kebersamaan sesama anggota. 
Mendorong untuk bertindak disiplin, patuh dan dapat mencerminkan kehidupan dalam 
bermasyarakat yang berbudaya dan maju. 
  
Jenis Pusaka ambalan/ racana dapat dipilih berupa : selendang, senjata pelindung, kapak, 
bambu runcing atau lainnya yang memiliki latar belakang yang bernilai positif. 
Misalnya dipilih, Senjata ‘Cakra’ sebuah senjata jenis panah yang diambil dari dunia 
pewayangan. Senjata ini dianggap senjata yang paling ampuh dan selalu tepat sasaran. 
Pusaka Cakra ini akan terus melesat dengan cepat dan tidak akan berhenti sebelum tujuan 
atau sasaran tercapai. Hal ini dapat mencerminkan bahwa Ambalan/ racana tersebut memiliki 
cita-cita yang tinggi dan mulia, selalu bersemangat dalam memcapai tujuannnya. 
  
Tata cara penggunaan Pusaka Ambalan/ Racana disesuaikan dengan keinginan dan adat 
ambalan/ racana dan diatur oleh Ambalan/ racana sendiri, seperti dalam upacara pelantikan 
atau acara tertentu lainnya. 
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Ambalan Pandawa Srikandi 

SMA Negeri 1 Purwodadi memiliki organisasi kepramukaan tingkat penegak 
yaitu Ambalan Pandawa untuk anggota pramuka putra dan Ambalan Srikandi untuk 
anggota putri. 

Ambalan Pandawa-Srikandi terdaftar di Kwartir Ranting Purwodadi Kabupaten 
Grobogan dengan nomor gugus depan (gudep) 11.15.04.353 untuk Ambalan Pandawa 
dan 11.15.04.314 untuk Ambalan Srikandi.  Artinya gugus depan yang berpangkalan di 
SMA 1 Purwodadi terletak dalam wilayah Kwarda 11 Jawa Tengah, Kwarcab 15 
Kabupaten Grobogan dan Kwarran 04 Kecamatan Purwodadi. 
 Nama Pandawa Srikandi dipilih sebagai nama Ambalan/Organisasi Gerakan 
Pramuka Penegak merupakan sebuah cita-cita dari Ambalan sesuai aspirasi dan 
mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan ambalan. 

Nama Pandawa Srikandi sendiri diambil dari cerita pewayangan Mahabarata. 
Dalam cerita tersebut digambarkan sebuah peperangan antar kebaikan dan kejahatan, 
perjuangan atas ketidak adilan. Dimana pihak Pandawa yang ber jumlah 5 orang di 
bantu oleh seorang senopati Putri bernama Srikandi berperang melawan Kurawa yang 
berjumlah seratus orang. Inti dari cerita itu selama masih berpihak pada kebenaran 
walaupun jumlah kita sedikit dan kita selalu kompak serta bahu membahu maka musuh 
atau masalah sebanyak dan sebesar apapun yang menghadang dapat kita selesaikan. 

Pelajaran yang dapat diambil oleh setiap anggota Ambalan Pandawa Srikandi 
adalah  
1. Jangan takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan meskipun melawan 

oaring terdekat atau orang yang dihormati sekalipun. 
2. Selalu optimis dalam menghadapi sesuatu masalah, tantangan dan hambatan  

sebesar apapun.  
3. Walaupun sedikit selama kekompakan dan kebersamaan selalu dijaga pasti bisa 

mengatasi semua persoalan, masalah, hambatan maupun tantangan yang ada. 
4. kaum perempuan juga ikut berperan dalam membuat suatu perubahan atau 

perbaikan menuju kehidupan yang lebih baik. 
Selain mempelajari tentang Pandawa dan Srikandi secara umum berdasar 

cerita Mahabarata, diharapkan anggota Pramuka Ambalan Pandawa Srikandi juga 
meneladani sifat-sifat dari tokoh –tokoh pandawa dan srikandi: 

Sifat-sifat Pandawa dan Srikandi 

• Puntadewa : Orangnya sabar, tak pernah marah, sehingga sering dijuluki 

berdarah putih. Ia jarang berperang, senjatanya Jimat Kalimasada 

• Bima : Tubuhnya tinggi besar, memiliki kuku pancanaka, tidak bisa berbahasa 

halus (selalu ngoko) kecuali kepada Dewa Ruci , Ia lambang kekuatang 

pandawa. Semboyannya Mati satu mati semua. 

•  Arjuna : Seorang yang sangat sakti dan rupawan, gemar bertapa, sebagian 

kesaktian Dewa Wisnu turun kedalam dirinya. 

• Nakula & Sadewa : Mereka kembar, pendekar sakti yang mempunyai loyalitas 

total kepada keluarga Pandawa.  

• Srikandi : seorang pahlawan teladan wanita yang cantik. Selain pandai 

mengurus rumah tangga sebagai layaknya kodratnya sebagai wanita, ia juga 

pandai berperang. 
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FILOSOFI PANDAWA SRIKANDI 

 

Siapa tak kenal Pandawa Srikandi  

Kesatria penegak kebenaran sejati 

Selalu berjuang demi tegaknya keadilan 

Menumpas kebatilan memberikan 

kedamaian 

Tolong menolong sesama hidup 

Bahu membahu membangun 

kemakmuran 

Musuh besar bukan halangan 

Bekal persatuan semua diterjang 

 

Yudistira yang tertua 

Selalu jujur dalam setiap perkataan 

Setiap kata dan janjinya bisa dipercaya 

Sabda panditha ratu tan kena wola-wali 

Sekali berucap nyata tak berarti dua 

Memegang teguh prinsip yang 

diucapkannya 

Bijak dalam memutuskan 

Adil dalam bertindak dan bersikap 

 

Bima yang perkasa 

Kuat dalam bertarung 

Gagah dalam bertindak 

Teguh dalam bersikap 

Tabah dalam  cobaan 

Patuh pada kebenaran 

Berani karena benar 

Kasar bicara bukan kurang ajar 

Tanda bukti tak bedakan derajad  

Sekali bertindak maju 

Pantang surut kebelakang 

 

Arjuna yang rupawan 

Pemberi kejayaan disetiap pertempuran 

Ditakuti lawan karena kemampuan 

Tahan godaan bila bertekat 

Selalu khusuk dalam berdoa 

Sopan dalam bertindak serta kesatria 

Ramah dalam berucap dan bertutur kata 

Diandalkan dalam kesulitan  

 

Nakula dan Sadewa 

Giat bekerja tak perlu perintah 

Ikhlas melayani  tanpa minta balas 

Hormat pada yang lebih tua  

Peran kecil tak berarti sia-sia 

Tanpanya tak ada Pandawa  

 

Srikandi yang jelita  

Wanita perkasa tak kalah dengan pria 

Tegas dan berani dalam bertindak 

Namun anggun dan lembut dalam 

bersikap 

Setia pada janji, patuh dalam perintah 

Mandiri serta percaya diri 

Kesatria sejati yang tak lupa jati diri 

Medan perang senopati yang mumpuni 

Dirumah istri yang penuh kasih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PANDAWA       SRIKANDI



Buku Materi Pramuka Penegak  
Ambalan Pandawa Srikandi Gudep 04. 137- 04. 134 SMA Negeri 1 Purwodadi 

PERSEMBAHAN IKATAN ALUMNI BANTARA DAN DEWAN AMBALAN PANDAWA SRIKANDI  
(Copyright by drpsap_turtle 2010) 

107 

Pusaka Ambalan  

a. Ambalan Pandawa 

Pusaka Ambalan Pandawa adalah Gada, seperti yang digunakan pada kisah-kisah 
Pandawa. 
1) Makna : Gada yang besar melambangkan keperkasaan dan ketangguhan serta 

kebijakan, dan memaknai bahwa Anggota Pandawa adalah orang-orang 
yang tangguh serta bijak dalam menghadapi kehidupan. Tak gentar dan 
kuat dalam menghadapi segala rintangan yang ada. 

2) Bentuk : memanjang dengan tiga bulatan yang tersusun mengecil ke bawah. 
  melambangkan Trisatya, serta filosofi hidup bahwa kekuasaan dan 

kekuatan terbesar hanya ada yang “DI ATAS (Tuhan)”, lekuk dan bulatan 
melambangkan rintangan, yang harus dihadapi dalam mencapai 
kebenaran. 

3) Tempat : Kotak Pusaka 
mempunyai makna, alat dan tempat tak terpisahkan yang melambangkan 
bahwa anggota Pandawa harus dapat bersatu dan bekerja sama, 
walaupun berbeda. Selain itu juga melambangkan bahwa Anggota 
Pandawa tidak boleh melupakan tentang darimana mereka berasal. 
 

b. Ambalan Srikandi 

Pusaka Ambalan Srikandi adalah Busur dan Panah. 
1) Makna : Busur dan panah melambangkan kesatuan yang tidak akan terpisahkan. 

Busur tidak akan berguna tanpa anak panah dan sebaliknya. 
Bermakna bahwa Srikandi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan 
satu dengan yang lain walau dengan segala perbedaan. Jiwa 
kebersamaan akan selalu berkobar dalam hati para Anggota Ambalan 
Srikandi 

2) Bentuk : Rentangan Busur dan Anak Panahnya 
Mempunyai makna bahwa Anggota Ambalan Srikandi akan selalu siap 
dalam kondisi dan situasi apapu seperti rentangan busur yang siap 
dilepaskan menuju sasarannya. 

3) Tempat : Kotak Pusaka 
mempunyai makna, melambangkan bahwa Anggota Srikandi tidak boleh 
melupakan tentang asal mula keberadaan mereka serta darimana mereka 
berasal. 

c. Pusaka Ambalan digunakan pada upacara-upacara yang berkaitan dengan Adat Ambalan 
Pandawa-Srikandi. 
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MARS PANDAWA SRIKANDI Cipt : Muji Arianto ( Pradana DA 98/99) 
Dipopulerkan oleh : Dewan Ambalan 98/99 & 99/00 
I= C 
 
5   5     5    3   3   4    6    5   
Pra-mu-ka Ge-ra-kan ka-mi, 
5      4     3    2    2   2   5     6   5   4  3 
Pan da wa Sri kan di Am bal an ka mi 
3   3  3  3  3   3   3   3   4  5  5   1   2    3     4    6   
Ti ga li ma ti ga ,Ti ga sa tu em pat Gu dep ka mi 
1   1  7  7  6  6     5   1   1  7     7     1    2  1 
S M U Sa tu Pur wo da di Pang kal an ka mi 
 
5   3    4     5     5     5    6  5 
Da sa Dhar ma Mo ral kami, 
4    3   2    6    5   4  3 
Tri Sat ya Jan ji ka mi 
3   3   4   5  1  2  3  4  6 
Su ka re la si fat ka mi 
1   7     6  5   1   7       7      1    2   1 
Be ker ja sa ma mem bang un ne gri 
 
Reff : 
1   2  3     4   4    4 6     6    6  3    5 
Ma ri lah ber sa ma- ber sa ma ka mi 
3    4   3  2    3    4        4    4    3  4   5 
Me ma ju kan G'ra kan Pra mu ka I ni 
1  1   1 1   1   1  1  1  3  4   4     4     6   6  6  3    5 
Ti ga li ma ti ga, ti ga sa tu em pat    sla lu be ra ni 
3    4    3    2    3   4    4   3  2   1 
me ne gak kan ke ya kin an I ni 
 
1   2  3     4   4    4 6     6    6  3    5 
Ma ri lah ber sa ma- ber sa ma ka mi  
3    4   3  2    3    4        4    4    3  4   5 
Me ne gak kan Pan ji Pra mu ka I ni 
1      2    3    4   4    4  6   6    6  3   5 
Pan dha wa Sri kan di sla lu se ha ti 
3     4    3     2    3    4 3  3  2    1 
De mi bang sa dan I bu per ti wi 
3   4    3    2    3    4    4  3  2    1 
De mi ne g'ri yang ter cin ta I ni 
 

SANDI AMBALAN PANDAWA SRIKANDI 

KITA BERAMBALAN UNTUK BERSATU,  
BERSAUDARA DAN BEKERJA 
PRAMUKA INDONESIA PATRIOT PARIPURNA 
MANUSIA SEJATI TEGUH MEMEGANG JANJI 
BERGUNALAH HIDUP INI BAGI KELUARGA, 
KAWAN, BANGSA, DAN NEGARA 
 
SETIA ITU PASTI, JUJUR ITU WAJIB 
SOPAN DALAM BERTINDAK, SERTA 
PERWIRA 
SEDAP DALAM BERBICARA 
KAWAN SETIAP MAKHLUK 
MENOLONG SIAPA SAJA TANPA PAMRIH 
SAYANG KEPADA SESAMA TAK HANYA DI 
BIBIR 
 

BERTANGGUNG JAWAB DALAM TUGAS 
KEWAJIBAN 
PANDU INDONESIA TERCINTA 
SENYUMLAH DALAM DUKA, TENANGLAH 
DALAM SUKA 
HEMATLAH DALAM BERBICARA, TENAGA 
DAN BENDA 
BERGUNA BAGI AMANAT PENDERITAAN 
RAKYAT 
SUCI SEBAGAI TELADAN BERFIKIR, 
BERKATA DAN BERBUAT 
BERJASA TANPA MINTA NAMA 
 
TUNDUK REDUP DAN BERDOA MEMOHON 
KEPADANYA SEMOGA TUHAN BERSAMA 
KITA
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AMBALAN PANDAWA 
ARTI LAMBANG : 
1. Segi Lima  : Melambangkan dasar negara yaitu Pancasila 
2. Bintang  : Melambangkan ketakwaan terhadap Tuhan YME 
3. Bunga Lily  : Melambangkan pandu dunia 
4. Cikal : Melambangkan orientasi penegak terhadap    

  lingkungan 
5. Gada   : Melambangkan senjata PANDAWA 
6. Pita Merah Putih : Melambangkan bendera kebangsaan yaitu  

  bendera merah putih 
7. Tulisan Pada Pita : Bertuliskan “PANDAWA”melambangkan nama 

  ambalan  
8. Sayap  : Melambangkan tantangan bagi gudep 353 yang  

 luas dalam mengabdi masyarakat dan lingkungan 
9. Sepuluh helai sayap ; Melambangkan DASADARMA 
 
ARTI WARNA: 
1. Hitam  : Teguh, tegas, kesungguhan hati 
2. Merah  : Semangat keberanian yang pantang menyerah 
3. Kuning  : Keagungan, kejayaan, kecerdasan dan  

  kebijaksanaan 
4. Putih   : Keprasahajaan hidup dan kesucian abadi 
5. Hijau   : Kemakmuran dan kesetiaan abadi 
 

 

AMBALAN SRIKANDI 
ARTI LAMBANG : 
1. Segi Lima : Melambangkan dasar negara yaitu Pancasila 
2. Bintang : Melambangkan ketakwaan terhadap Tuhan YME 
3. Bunga Lily : Melambangkan pandu dunia 
4. Cikal  : Melambangkan orientasi penegak terhadap  

               lingkungan 
5. Busur & Panah : Melambangkan senjata SRIKANDI 
6. Pita Merah Putih : Melambangkan bendera kebangsaan yaitu  

  bendera merah putih 
7. Tulisan Pada Pita : Bertuliskan “SRIKANDI” melambangkan nama 

  ambalan 
8. Lidah Api  : Melambangkan semangat bagi gudep 314 dalam        
                             mengabdi masyarakat dan lingkungan 
9 Sepuluh lidah api ; Melambangkan DASADARMA 
 
ARTI WARNA: 
1. Hitam  : Teguh, tegas, kesungguhan hati 
2. Merah  : Semangat keberanian yang pantang menyerah 
3. Kuning : Keagungan, kejayaan, kecerdasan dan  

  kebijaksanaan 
4. Putih   : Keprasahajaan hidup dan kesucian abadi 
5. Biru   : Ketaatan dan pengabdian 
6. Coklat  : Kesuburan dan kewibaan 
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PENGANTAR RAPELLING 
 

 

Rapelling (bahasa Perancis), atau disebut juga abseiling 

(bahasa Jerman) adalah teknik menuruni tebing curam dengan 

menggunakan geseran pada tali. Teknik ini sangat berguna bagi 

dunia kemiliteran. Terutama untuk menjalankan misi anti terror 

yang harus menuruni gedung, teknik ini sangat dibutuhkan. 

Sejalan dengan perkembangannya, rapeling saat ini juga sangat 

membantu dalam bidang SAR, hingga untuk organisasi pecinta 

alam. 

 Namun sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu rapeling, akan kita pelajari 

dahulu peralatan yang wajib digunakan dalam rapeling. Ini penting karena tanpa 

pengetahuan kegunaan alat itu sendiri, rapeling justru akan membahayakan si pengguna. 

Berikut alat yang biasa digunakan: 

   

TALI 

  

 Kalau dilihat dari strukturnya, tali untuk rock climbing terdiri dari dua jenis, 

yaitu hawserlaid dan kernmantel. Tali hawserlaid terdiri dari serat-serat halus yang 

dipilin mnjadi tiga badan. Tali jenis ini tahan terhadap abrasi (gesekan), mempunyai 

daya lentur yang tinggi (sampai 40%), dan segera diketahui kalau terjadi kerusakan. 

Kendati demikian, tali ini cenderung menjadi kaku kalau sering digunakan, sehingga 

agak sukar membuat simpul. Pilinannya juga menyebebkan tali itu cenderung melintir 

bila dipakai untuk meluncur ke bawah.  

 Tali kenrmantel terdiri dari dua bagian, yaitu bagian inti (kern) dan bagian luar 

(mantel). Bagian luar tali ini merupakan anyaman yang melindungi bagian inti. 

Dibandingkan Menurut bahan yang dipakai, tali terbagi menjadi dua macam, yaitu tali 

serat alam (serat nanas atau manila) dan tali serat sintetis. Untuk rock climbing tali 

harus kuat dan kokoh, serta ringan dan mudah dibawa. Dalam hal ini, tali sintetis nilon 

lebih umum dipakai.  

 Dibanding dengan tali serat 

alam, tali dari nilon memiliki 

beberapa keuntungan: ringan, 

punya daya lentur tinggi, tidak 

mudah basah, cepat kering, lemas, 

dan mudah diikatkan. Akan tetapi 

tali nilon juga mempunyai 

kelemahan, yaitu cenderung aus 

dan lecet kalau terkena pinggiran 

batu yang kasar, serta gampang 

meleleh pada suhu udara yang tinggi (sekitar 250 derajat Celsius) 

 Tali serat alam tidak baik dipakai untuk rock climbing. Tali ini tidak sekuat dan 

selentur tali nilon, mudah rusak karena basah atau lembab, kaku dan susah diatur, dan 

serat-seratnya mudah tercerai berai. Tali serat alam juga terlalu berat dibawa ke tebing-

tebing batu.- hawserlaid, daya lentur tali kernmantel tidak terlalu besar, hanya 25%. 

Akan tetapi kekuatan tali ini sangat besar, dan umumnya mampu menahan baban 

seberat 2000 kg (untuk diameter 11 atau 12 mm). Kendati demikian, di medan 
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sesungguhnya kekuatan itu bisa saja berkurang karena berbagai hal, antara lain gesekan 

dengan tebing, simpul yang dibuat pada tali-tali tersebut, gesekan dengan alat yang 

terbuat dari logam, hentakan-hentakan yang dihasilkan oleh gerakan turun, panas 

matahari, atau lumpur yang menempel pada tali. Kelemahannya, kalau bagian inti tali 

ini rusak, pengamatannya akan sulit karena tertutup oleh bagian luarnya. 

 

KARABINER 

 Karabiner atau snap-link adalah salah satu alat terpenting 

dalam rock climbing. UIAA (Union Internationale des associations 

d’Alpinisme) yang berkedudukan di Jenewa, Swiss, memberikan 

ketentuan bahwa sebuah karabiner yang baik dan aman harus mampu 

menahan beban seberat 2200 kg (pintu tertutup) atau 1200 kg (pintu 

terbuka) searah dengan poros utamanya. Sedangkan searah dengan 

poros kecil (poros pendek), sebuah karabiner harus kuat menahan beban seberat 600 kg. 

 Kekuatan karabiner itu sendiri 

tergantung pada beberapa hal, yaitu logam, 

bentuk, penampang lintang, dan pintunya. 

Karabiner yang terbuat dari besi baja 

kekuatannya baik, tapi beratnya 

menyebabkan pemakaiannya kurang 

praktis, lebih-lebih kalau si pemanjat tebing harus membawa sejumlah besar karabiner. 

Sebagai gantinya, diciptakan lah karabiner dari campuran alumunium (allumunium 

alloy) yang ringan tetapi kekuatannya sama dengan besi baja.  

 Pada dasarnya ada dua bentuk 

karabiner, yaitu bulat telur dan bentuk D. 

selain itu ada juga beberapa variasi dari 

bentuk-bentuk karabiner, seperti misalnya 

bentuk kidney (ginjal) dan bundar. Karabiner 

bentuk bulat telur lebih mudah digunakan 

untuk pelbagai keperluan. Beban yang jatuh di 

karabiner ini terbagi rata di kedua sisi poros utama, dan akhirnya pada kedua pin di 

pintu karabiner. Pin di salah satu poros pendek inilah bagian paling lemah dari sebuah 

karabiner. 

 Karabiner bentuk D adalah yang terkuat di antara bentuk-bentuk lainnya. Karena 

bentuknya, beban terpusat pada sudut-sudut yang jauh dan berlawanan dengan pintu 

karabiner, sehingga tidak diteruskan ke pintu dan pin-nya. Karabiner bentuk D juga 

dapat menahan beban dengan baik kendati pintunya terbuka. Kedudukan beban mantap 

di sudut-sudut tertentu tanpa bisa tergeser-geser. 

 Kendati tak terlalu kuat seperti bentuk D, karabiner bentuk bulat telur untuk 

pelbagai keperluan lebih mudah digunakan. Sebagai contoh, system geseran atau 

(friction) yang disebut brake bar untuk rapelling (turun dengan menggunakan tali) 

hanya baik dilakukan dengan memakai karabiner bentuk bulat telur. Bagaimanapun 

semua bentuk  karabiner akan lebih kuat menahan beban apabila tekanannya jatuh 

searah dengan poros utama (poros panjang) dengan pintu tertutup.  

 Penampang lintang sebuah karabiner yang baik dan kuat adalah yang persegi 

(empat persegi panjang atau trapesium). Akan tetapi karabiner dengan penampang 

lintang seperti ini sering kali lebih sukar digunakan ketimbang dengan yang 

berpenampang lintang bundar. 
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 Bagian terlemah dari sebuah karabiner adalah pintunya, 

terutama pin engsel dan pin penguncinya. Karena itu, kedua pin 

pada pintu sebuah karabiner harus selalu diperhatikan. 

Karabiner yang menggunakan sekrup pengunci pada pintunya 

(screwgate) mampu mengurangi kelemahan pada pintu, karena 

pin penguncinya dilindungi oleh sekrup. Akan tetapi sekrup pada pintu kadang-kadang 

memperlambat gerakan, karena harus memutar sekrupnya terlebih dahulu kalau hendak 

membuka pintu karabiner. Lebih-lebih kalau sekrup itu macet dan sukar dibuka.  

 

WEBBING 

 Webbing adalah pita yang terbuat dari bahan nilon. 

Pemakaiannya menjadi populer setelah Perang Dunia II, sebagai 

akibat dari kelebihan produksi begitu pertempuran usai. Webbing 

kadang-kadang disebut “tali pipih”, karena kekuatannya memang 

sama dengan tali, kendati tidak mempunyai daya lentur.  

 Ada dua jenis webbing, yaitu tubular dan non-tubular 

(solid). Webbing itu lebarnya bervariasi antara 3 sampai 5 cm. 

kegunaannya sangat banyak, antara lain sebagai sling, tangga gantung, runner, harness¸ 

dan lain sebagainya. 

CARA MEMAKAI WEBBING 
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SURVIVAL 

 
TUMBUHAN PENYELAMAT DI SAAT DARURAT 
Aktivitas di alam terbuka sering memunculkan situasi darurat. Tersesat, terhadang cuaca buruk, 
atau kehabisan bekal. Jangan panik, tumbuhan liar hutan menyediakan aneka daun, buah, 
umbi, batang yang bisa dimakan, asalkan kita mengenal ciri-cirinya.  
   

Kalau Anda mengaku doyan menempuh rimba atau mendaki 
gunung, pasti kenal dengan istilah survival, yaitu upaya 
untuk bisa bertahan hidup di alam liar. Pengetahuan survival 
wajib dikuasai oleh para petualang untuk menghadapi situasi 
darurat lantaran kehilangan orientasi atau kehabisan bekal.  
Kiat hidup darurat ini penting, soalnya alam kerap sulit 
diprediksi perilakunya, walaupun sejak awal Anda telah 
mempersiapkan segala sesuatu secermat mungkin. 
Misalnya peta lokasi, kompas, global positioning system 
(alat untuk mengetahui posisi sesaat dengan bantuan 
satelit), alat komunikasi (HT,HP), bekal, dan obat-obatan.  
Dengan pengetahuan survival yang andal, Anda seperti 
mempunyai jurus pamungkas yang sewaktu-waktu bisa 
dikeluarkan di saat posisi terjepit. Sebagian dari ilmu survival 
itu adalah pengetahuan tentang aneka tumbuhan liar yang 
layak dan aman untuk dimakan.  
Menurut para ahli, 10% dari keseluruhan jenis tumbuhan 
berbunga di dunia ada di Indonesia. Artinya kita memiliki 
kurang lebih 25.000 jenis tumbuhan berbunga. Jika 

ditambah dengan tumbuhan tak berbunga dan jamur, maka jumlahnya akan berlipat-lipat. Dari 
keseluruhan jenis tumbuhan itu ada yang beracun, ada yang bisa dimakan, dan ada yang 
disarankan untuk dimakan.  
Tak beracun = dimakan satwa  
Untuk mengetahui apakah suatu jenis tumbuhan di hutan aman atau tidak untuk dimakan, ada 
beberapa kunci yang bisa dijadikan pegangan.  
Tumbuhan yang daun, bunga, buah, atau umbinya biasa dimakan oleh satwa liar, adalah 
tumbuhan yang tidak beracun. Jadi kita bisa mengkonsumsinya. Sementara, tumbuhan yang 
berbau tidak sedap dan bisa membuat pusing, serta tidak disentuh oleh binatang liar, sebaiknya 
jangan disentuh. Juga tumbuhan bergetah yang membikin 
kulit gatal, dianjurkan untuk dihindari.  
Tumbuhan lain yang perlu disingkirkan adalah tanaman 
yang daunnya bergetah pekat, berwarna mencolok, berbulu, 
atau permukaannya kasar. Tanaman dengan daun yang 
keras atau liat juga jangan dikonsumsi. Jika mendapatkan 
tumbuhan kemaduh (Laportea stimulans) waspadalah 
lantaran bulu pada daunnya membuat kulit gatal dan panas.  
Sementara itu beberapa jenis tumbuhan yang mungkin 
ditemui di hutan dan dapat dimakan meliputi beragam jenis. 
Di antaranya keluarga palem-paleman, misalnya kelapa, 
kelapa sawit, sagu, nipah, aren, dan siwalan. Bukan hanya 
bagian umbutnya (bagian ujung batang muda dan berwarna 
putih) yang bisa dimakan, tapi juga buahnya (seperti kelapa dan siwalan).  
Jenis jambu-jambuan yang masuk dalam keluarga Myrtaceae juga banyak dijumpai di hutan. 
Ciri-ciri Myrtaceae adalah daunnya berbau agak manis jika diremas. Bunganya memiliki banyak 
sekali benang sari dengan buah yang enak dimakan.  
Tumbuhan semak dari keluarga begonia juga bisa jadi penyelamat dalam keadaan darurat. 
Daun begonia umumnya berbentuk jantung tidak simetris. Beberapa jenis dijadikan tanaman 
hias. Bila tangkai daunnya yang masih muda dikupas dan dimakan, rasanya masam dan sedikit 
pahit.  

 

Arbei hutan (Rubus) rasanya 
menggiurkan. 

 

Buah senggani (Melastoma sp.) 
boleh dimakan. 
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Beberapa jenis keladi umbinya bisa dimakan, meski pada jenis lain umbinya menyebabkan 
gatal di mulut dan bibir. Untuk itu dianjurkan untuk tidak 
sembarangan melahap keladi hutan. Sebaiknya dicoba dulu 
dalam jumlah kecil. Hindari makan iles-iles 
(Amorphophallus sp.)  
Tumbuhan merambat dan melilit di pohon lain, bisa 
dimakan jika lilitan batang ke arah kanan (searah dengan 
jarum jam). Di antaranya gembili (Dioscorea aculeata), 
gembolo (Dioscorea bulbifera), ubi rambat. Tapi bila arah 

lilitannya ke kiri (berlawanan arah jarum jam) dan batangnya 
berduri, harus ekstrahati-hati. Jenis yang kedua ini misalnya 
gadung (Dioscorea hispida), yang beracun, walau tetap 
dapat dimakan setelah melalui proses pengolahan khusus.  
Sementara keluarga rumput-rumputan seperti tebu dan 
beberapa jenis bambu, rebungnya enak dimakan. Demikian 

pula pisang hutan bisa langsung dikonsumsi.  
Di tempat yang lembap dan tinggi, jenis paku-pakuan tunas dan daun mudanya enak dimakan. 
Tumbuhan lain yang buahnya juga bisa dimakan misalnya markisa (Passiflora sp.). Markisa ini 
adalah tumbuhan merambat dengan bunga khas. Beberapa anggota keluarga sirsak 
(Annonaceae), misalnya Annona muricata, daging buahnya segar. Buah lainnya semisal 
senggani (Melastoma sp.), arbei hutan (Rubus), dan anggur hutan Hindari warna mencolok. 
Selain tumbuhan di atas, jamur juga bisa menjadi dewa penyelamat bila tersesat. Menurut 
literatur, sudah ditemukan 38.000 jenis jamur di seantero dunia. Di antaranya ada yang enak 
dimakan, tapi sayang, yang tidak boleh dimakan karena beracun lebih banyak lagi. Tidak heran 
bila budaya makan jamur yang layak konsumsi konon sudah ada sejak jaman Mesir Kuno.  
Untuk mengetahui jamur itu beracun atau tidak, bisa dilihat dari bentuk, warna, dan tempat 
tumbuhnya. Sementara di laboratorium, bisa dilakukan analisis secara kimiawi maupun dengan 
hewan percobaan. Tetapi jika sedang dihadapkan pada masalah mendesak survival di hutan 
belantara, mustahil bisa pergi ke laboratorium dulu untuk memastikan apakah jamur yang 
ditemukan itu beracun atau tidak. Karena itu kita perlu mengenal jamur-jamur yang biasa 
dikonsumsi masyarakat.  
Untuk menghindari makan jamur liar beracun, perlu diketahui ciri-cirinya. Yaitu, warna 
payungnya gelap atau mencolok misalnya biru, kuning, jingga, merah. Perkecualian untuk jamur 
kuping dengan payung coklat yang toh juga dapat dimakan.  
Bau tidak sedap lantaran kandungan asam sulfida atau amonia juga sekaligus menunjukkan 
jamur tersebut tak layak konsumsi.  
Tahukah Anda, beberapa jenis jamur ada yang memiliki cincin atau cawan pada tangkainya, 
misalnya jenis Amanita muscaria, dalam bahasa Jawa disebut supa-upas. Bentuknya seperti 
payung putih kekuningan, bagian payungnya warna merah bintik-bintik putih. Awas, racun pada 
jamur ini tergolong racun kuat. Beda dengan jamur merang (Volvariella volvacea), meski 
mempunyai cincin tetapi bisa dimakan.  
Jamur beracun umumnya tumbuh di tempat kotor, misalnya pada kotoran hewan dsb. Mereka 
dapat berubah warna jika dipanasi. Jika diiris dengan pisau perak atau digoreskan pada 
perkakas perak akan meninggalkan warna biru. Warna biru ini disebabkan kandungan sianida 
atau sulfida, yang beracun. Sementara nasi akan berwarna kuning jika dicampur jamur beracun. 
Petunjuk lain, ia juga tidak dimakan oleh hewan liar.  
Repotnya jenis jamur ini juga berbahaya kalau sampai sporanya menempel pada kulit, karena 
dapat menyebabkan kulit gatal, bahkan melepuh. Bagaiamana ciri-ciri orang yang keracunan 
jamur? Selidikilah, apakah ia pusing, perut sakit terutama ulu hati, mual, sering buang air kecil, 
tubuh lemas, pucat? Jika ia muntah, adakah darah pada muntahannya? Racun akibat jamur 
cukup ganas juga, kalau tidak tertolong korban bisa meninggal setelah 3 - 7 hari.  
Sebelum dimakan, tumbuhan liar di hutan sebaiknya dimasak dulu untuk mengurangi dampak 
buruk seperti diare dan alergi. Bagaimana kalau sedang coba-coba makan tumbuhan hutan 
lantas keracunan? Masih ada upaya menetraliskan. Upayakan untuk memuntahkannya dengan 
jalan "dipancing-pancing". Jika sudah muntah minumlah air kelapa. Pil norit mungkin bisa juga 
membantu mengurangi kadar racun, kalau ada. 
 
 

 

Jamur liar jenis ini biasa 
dikonsumsi masyarakat di P. 
Padaidori, Biak - Papua. 
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TEKNIK MENGHEMAT TENAGA 
  
Di alam bebas, kita dapat melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi tingkat keadaan 
darurat. Caranya: 
1. usahakan tubuh tetap kering, tubuh basah akan menguras energi 
2. usahakan membatasi keluar keringat berlebih, jangan melakukan hal yang tidak perlu 
3. lakukan pekerjaan dengan tenang 
4. beristirahat yang cukup 
5. minum cairan yang hangat setelah dipanaskan 
6. pakai pelindung kepala/ topi 
7. lindungi diri dari tiupan angin dengan pakaian yang hangat dan tebal 
8. jangan panic 
9. banyaklah makan jika ada kesempatan 

 
CARA MENDAPATKAN AIR 
 
Air adalah factor penting dalam bertahan hidup di alam bebas. Tanpa makanan manusia dapat 
bertahan lama di banding tanpa air minum. Cara mendapatkan air minum antara lain: 
1. memeras tumbuhan lumut untuk diambil airnya, kemudian di saring 
2. mengambil air rembesan dari tebing 
3. memotong batang pohon rotan secara miring, kemudian airnya di tadah 
4. meremas akar alang-alang, rumput gajah/ gelagah 
5. mengambil dari beberapa jenis talas-talasan 
6. menadah atau mengumpulkan air embun yang menempel pada daun di pagi hari 
7. menampung air hujan 
8. meminum air dari sungai kecil pegunungan 
9. mengambil air dari tumbuhan kantung semar 
10. mengambil air dari tebasan pohon pisang 

catatan:  
1. jangan meminum air yang menggenang dan tidak mengalir 
2. air belerang dapat diminum tetapi cukup sedikit saja 
3. air laut tidak bias diminum karena akan menimbulkan rasa haus yang lebih 
4. jangan minum air sawah karena biasanya mengandung zat-zat beracun dari pupuk dan 

pestisida 
 
BIVAK 
 
Bivak : suatu tempat dimana kita dapat berlindung sementara, guna melindungi dari cuaca 
buruk dan memberikan rasa aman. 
Bahan  membuat bivak: 

a. dari alam : dahan, ranting dedaunan, batu-batuan, gua dan sebagainya 
b. dari bahan yang sudah ada: jas hujan, ponco, parasut 

 
yang perlu di perhatikan dalam membuat bivak: 

1. pemilihan tempat yang baik dan menguntungkan, seperti terhindar dari 
hembusan angin. mudah dilihat dari jauh (bila kita tersesat, memudahkan tim 
pencari menemukan kita) 

2. factor keamanan, bahaya pohon tumbang, banjir, longsor, dn sebagainya 

3. kesehatan yang memenuhi syarat 
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NAVIGASI DARAT 
Orientasi peta  

Orientasi peta adalah menyamakan kedudukan peta 

dengan medan sebenarnya (secara praktis menyamakan 

utara peta dengan utara magnetis). Untuk keperluan 

orientasi ini, kita perlu mengenal tanda-tanda medan yang 

ada dilokasi. Ini bisa dilakukan dengan menanyakan 

kepada penduduk setempat nama-nama gunung, bukit, 

sungai, atau tanda-tanda medan lainnya, atau dengan 

mengamati kondisi bentang alam yang terlihat dan 

mencocokkan dengan gambar kontur yang ada dipeta, 

untuk keperluan praktis, utara magnetis dianggap sejajar 

dengan utara sebenarnya, tanpa memperlitungkan adanya 

deklinasi. Langkah-langkah orientasi peta :  
a) Cari tempat terbuka agar dapat melihat tanda-tanda 

medan yang menyolok; b) Letakkan peta pada bidang 

datar; c) Letakkan kompas diatas peta dan sejajarkan antara arah utara peta dengan utara 

magnetis/utara kompas, dengan demikian letak peta akan sesuai dengan bentang alam yang 

dihadapi. d) Cari tanda-tanda medan yang paling menonjol disekeliling dan temukan tanda 

medan tersebut dipeta, lakukan untuk beberapa tanda medan. e) Ingat tanda medan itu, 

bentuknya dan tempatnya dimedan sebenarnya maupun dipeta, ingat-ingat tanda medan yang 

khas dari setiap tanda medan.  

 

2. Azimuth dan Back Azimuth  

Azimuth ialah besar sudut antara utara magnetis (nol derajat) dengan titik/sasaran yang kita 

tuju,azimuth juga sering disebut sudut kompas, perhitungan searah jarum jam. Ada tiga macam 

azimuth yaitu : a) Azimuth Sebenarnya,yaitu besar sudut yang dibentuk antara utara sebenarnya 

dengan titik sasaran; b) Azimuth Magnetis,yaitu sudut yang dibentuk antara utara kompas 

dengan titik sasaran; c) Azimuth Peta, yaitu besar sudut yang dibentuk antara utara peta dengan 

titik sasaran.  

Back Azimuth adalah besar sudut kebalikan/kebelakang dari azimuth. Cara menghitungnya : 

bila sudut azimuth lebih dari 180 derajat maka sudut azimuth dikurangi 180 derajat, bila sudut 

azimuth kurang dari 180 derajat maka sudut azimuth dikurangi 180 derajat, bila sudut azimuth = 

180 derajat maka back azimuthnya adalah 0 derajat atau 360 derajat.  

3. Resection  

Resection adalah menentukan kedudukan/posisi di peta dengan menggunakan dua atau lebih 

tanda medan yang dikenali. Teknik resection membutuhkan bentang alam yang terbuka untuk 

dapat membidik tanda medan. Tidak selalu tanda medan harus selalu dibidik, jika kita berada di 

tepi sungai, sepanjang jalan, atau sepanjang suatu punggungan, maka hanya perlu satu tanda 

medan lainnya yang dibidik. Langkah-langkah resection :  

a) Lakukan orientasi peta; b) Cari tanda medan yang mudah dikenali dilapangan dan di peta, 
minimal dua buah; c) Dengan penggaris buat salib sumbu pada pusat tanda-tanda medan itu; 

d)Bidik dengan kompas tanda-tanda medan itu dari posisi kita,sudut bidikan dari kompas itu 

disebut azimuth; e) pindahkan sudut bidikan yang didapat ke peta, dan hitung sudut pelurusnya; 

f) perpotongan garis yang ditarik dari sudut-sudut pelurus tersebut adalah posisi kita di peta  

4. Intersection  

Prinsip intersection adalah menentukan posisi suatu titik (benda) di pet dengan menggunakan 

dua atau lebih tanda medan yang dikenali dilapangan. Intersection digunakan untuk mengetahui 

atau memastikan posisi suatu benda yang terlihat dilapangan, tetapi sukar untuk dicapai. Pada 

intersection, kita sudah yakin pada posisi kita di peta. Langkah-langkah melakukan intersection 

: a) lakukan orientasi medan, dan pastikan posisi kita; b)bidik obyek yang kita amati; c) 
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pindahkan sudut yang kita dapat dipeta; d) bergerak ke posisi lain, dan pastikan posisi tersebut 

di peta, lakukan langkah b dan c; e) perpotongan garis perpanjangan dari dua sudut yang didapat 

adalah posisi obyek yang dimaksud.  
5. Koreksi sudut  

Pada pembahasan utara telah dijelaskan bahwa utara sebenarnya dan utara kompas berlainan. 

Hal ini sebetulnya tidaklah begitu menjadi masalah penting jika selisih sudutnya sangat kecil, 

akan tetapi pada beberapa tempat, selisih sudut/deklinasi sangat besar sehingga perlu dilakukan 

perhitungan koreksi sudut yang didapat dari kompas(azimuth)yaitu :  

A. Dari kompas (K) dipindahkan ke peta (P): P= K +/- (DM +/- VM)  

B. Dari peta( P) dipindahkan ke kompas (K): K= P +/- (DM +/- VM)  

Keterangan:  

Tanda +/- diluar kurung untuk DM (deklinasi magnetis/iktilaf magnetis)  

= dari K ke P: DM ke timur tanda (+), DM ke barat tanda (-) = dari P ke K: DM ke timur tanda 

(-), DM ke barat tanda (+)  

Tanda +/- di dalam kurung untuk VM (variasi magnetis)  

=tanda (+) untuk increase/naik; tanda (-) untuk decrease/turun.  
Contoh Perhitungan:  

Diketahui sudut kompas/azimuth 120 derajat, pada legenda peta tahun 1942 tersebut: DM 1 

derajat 30 menit ketimur, VM 2 menit increase, lalu berapa sudut yang akan kita pindahkan ke 

peta?  

P= K=+/- (DM +/- VM) ingat! kompas ke peta, DM ke timur VM increase  

besar VM sekarang (2002)= (2002-1942)x 2 menit  

= 120 menit= 2 derajat (1 derajat=60 menit)  
sudut P= 120 derajat + (1 menit 30 detik + 2 derajat)  

= 123 derajat 30 menit, jadi sudut yang dibuat di peta adalah 123 1/2 derajat.  

6. Analisa Perjalanan  

Analisa perjalanan perlu dilakukan agar kita dapat membayangkan kira-kira medan apa yang 

akan kita lalui, dengan mempelajari peta yang akan dipakai. Yang perlu di analisa adalah jarak, 

waktu dan tanda medan.  

a. Jarak  
Jarak diperkirakan dengan mempelajari dan menganalisa peta, yang perlu diperhatikan adalah 

jarak yang sebenarnya yang kita tempuh bukanlah jarak horizontal. Kita dapat memperkirakan 

jarak (dan kondisi medan) lintasan yang akan ditempuh dengan memproyeksikan lintasan, 

kemudian mengalihkannya dengan skala untuk memperoleh jarak sebenarnya.  

b. Waktu  

Bila kita dapat memperkirakan jarak lintasan, selanjutnya kita harus memperkirakan berapa 

lama waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Tanda medan juga bisa untuk 

menganalisa perjalanan dan menjadi pedoman dalam menempuh perjalanan.  

c. Medan Tidak Sesuai Peta  

Jangan terlalu cepat membuat kesimpulan bahwa peta yang kita pegang salah. Memang banyak 

sungai-sungai kecil yang tidak tergambarkan di peta, karena sungai tersebut kering ketika 

musim kemarau. Ada kampung yang sudah berubah, jalan setapak yang hilang, dan banyak 

perubahan-perubahan lain yang mungkin terjadi.  
Bila anda menjumpai ketidaksesuaian antara peta dengan kondisi lapangan, baca kembali peta 

dengan lebih teliti, lihat tahun keluaran peta, karena semakin lama peta tersebut maka banyak 

sekali perubahan yang terdapat pada peta tersebut. Jangan hanya terpaku pada satu gejala yang 

tidak ada di peta sehingga hal-hal yang yang dapat dianalisa akan terlupakan. Kalau terlalu 

banyak hal yang tidak sesuai, kemungkinan besar anda yang salah (mengikuti punggungan yang 

salah, mengikuti sungai yang salah, atau salah dalam melakukan resection). Peta 1:50.000 atau 

1:25.000 umumnya cukup teliti. 
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KOMPAS 

 
Kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Bagian-
bagian kompas yang penting antara lain : 
1. Dial, yaitu permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada 
permukaan jam.  
2. Visir, yaitu pembidik sasaran 
3. Kaca Pembesar, untuk pembacaan pada angka 
4. Jarum penunjuk 

5. Tutup dial dengan dua garis bersudut 45 
6. Alat penggantung, dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menopang 
kompas pada saat membidik. 

 
Angka-angka yang ada di kompas dan 
istilahnya 
North = Utara = 0 
North East = Timur Laut = 45 
East = Timur = 90 
South East = Tenggara = 135 
South = Selatan = 180 
South West = Barat Daya = 225 
West = Barat = 270 
North West = Barat Laut = 325 
 
 
 
 
 
 
 

Cara Menggunakan Kompas 
1. Letakkan kompas anda di atas permukaan yang datar. setelah jarum kompas tidak 

bergerak lagi, maka jarum tersebut menunjuk ke arah utara magnet. 
2. Bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Miringkan sedikit letak kaca pembesar, 

kira-kira 50 di mana berfungsi untuk membidik ke arah visir dan mengintai angka pada dial. 
3. Apabila visir diragukan karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, luruskan saja garis 

yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah dilihat 
melalui kaca pembesar. 

4. apabila sasaran bidik 30
0
, bidiklah kea rah 30

0
. sebelum menuju ke sasaran. Tetapkanlah 

dulu cek point (titik sasaran) sepanjang jalur 30
0
. cari satu benda yang paling tinggi/ 

menonjol diantara benda-benda sekitar. Ini diperlukan sebab rute yang kita tempuh tidak 
selalu datar/kering. Di tempat ini kita melambung keluar dari rute dengan tidak kehilangan 
jalur menuju ke 30

0
 tersebut. 

5. sebelum bergerak kea rah sasaran bidik, perlu ditetapkan terlebih dahulu sasaran balik / 
back reading, agar kita dapat kembali ke pangkalan apabila kita tersesat di dalam 
perjalanan. 

 
Rmus sasaran balik/ back reading: 
1. tambah 180

0
 apabila sasaran bidik kurang dari 180

0
 

2. kurangi 180
0
 apabila sasaran bidik lebih dari 180

0
 

contoh: 
sasaran bidik 55

0
 sasaran balik: 55 + 180 =235

0
 

sasaran bidik 190
0
 sasaran balik: 190 - 180 =10

0
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PENYAKIT-PENYAKIT RAKYAT YANG PENTING DAN CARA 

PENCEGAHANNYA 
 
A. Malaria 

Penyebab parasit plasmodium yang 

penularannya melalui nyamuk ” 

Anopeles” 

Gejala : 

1. Menggigil 

2. Puncak demam 

3. Keringat banyak 

4. Suhu badan turun 

Pencegahan 

1. Memberantas nyamuk dan jentiknya 

2. Minum obat anti malaria 

 

B. TBC 

Penyebab basil (microbacterium) yang 

menyerang paru-paru, penularannya 
melalui pernafasan dan kontak dengan 

penderita 

Pencegahan : 

1. vaksinasi pada anak/bayi dengan BCG 

2. Menghindari kontak dengan penderita 

 

C. Muntaber 
Gejala : Berak terus/sering atau berak 

lebih dari 2 kali dalam sehari 

Tindakan : Beri munuman oralit 

Pencegahan : 

1. Makan dan minum yang berair 

2. Perhatikan kebersihan lingkungan dan 

pekarangan 

3. Sesudah menolong penderita, cuci 

tangan dengan bersih 

 

 

D. Demam Berdarah 

Penyebab : Virus yang ditulakan oleh 

nyamauk ”Aides Aigepty” 

Gejala : Demam mendadak, tidak dapat 

tidur, timbul bintik-bintik 

Pencegahan : 

1. Memperbaiki higiene dan sanitasi 

dengan mendiadakan genangan air 

2. Pembasmian parasit diberantas dengan 

obat Abate 

3. Menggunakan penyemprotan melation 

 

E. Hepatitis 

Gejala : Demam, lemah, mual, ntampak 

kuning, suhu badan tinggi 

Penularan : Makanan yang tercemar dan 
melalui alat suntikan 

 

F. Disentri 

Penyebab : Bacillieri Dysentri atau 

Amoeba Dysentri yang vterdapat pada 

makanan yang telah dihinggapi lalat 

Penularan : Melalui sentuhan langsung, 
lalat, udara, air dan makanan 

Pencagahan : 

1. Minum air yang sudah dimasak 

2. Sesudah buang hajat tangan harus 

dibersihkan 

3. Membunuh lalat 

 

G. Typus 

Penyebab : Basil Typus 

Penularan : Udara, makanan, lalat 

Pencegahan : Diasingkan dan diberi 

suntikan vaksin typus
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 Apa Itu Napza 

Napza adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan zat 

adiktif. Disini akan kita bahas satu persatu. 

NARKOTIKA 

(Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22 TAHUN 1997, TENTANG NARKOTIKA)  

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik 

sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 

sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Kesehatan.  

2. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, 

mengemas dan / atau mengubah bentuk narkotik termasuk mengekstraksi, 

mengkonversi atau merakit narkotia untuk memproduksi obat.  

3. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam Daerah Pabean.  
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari Daerah Pabean.  

5. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana 

narkotika.  

6. Surat persetujuan Impor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengimpor 

narkotika.  
7. Surat persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengimpor 

narkotika.  

8. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika 

dari satu tempat ketempat lain, dengan cara moda atau sarana angkutan apapun.  

9. Pedagang besar farmasi adalah perusahan berbentuk badan hukum yang memiliki izin 

dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk 

narkotika dan alat kesehatan.  

10. Pabrik obat adalah perusahan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri 

Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat 

termasuk narkotika.  

11. Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain 

dengan melalui dan singgah di Wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat 

Kantor Pabean dengan atau berganti sarana angkutan.  

12. Pecandu adalah orang yang menggunakan / menyalahgunakan narkotika dan dalam 

keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.  

13. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara 

terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.  

14. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan 

pengawasan dokter.  

15. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk 

membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.  
16. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, 

mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi 

sosial dalam kehidupan masyarakat.  
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17. Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat 

untuk melakukan tindak pidana narkotika.  

18. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan / atau 
penyidikan yang dilakukan dilakukan Oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia dengan cara melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon dan atau 

alat komunikasi elektronika lainnya.  

19. Korporasi adalah kumpulan teroganisasi dari orang dan / atau kekayaan baik merupakan 

badan hukum maupun bukan 

JENIS-JENIS NARKOTIKA  

OPIOID (OPIAD) 
Opioid atau opiat berasal dari kata opium, jus dari bunga opium, 

Papaver somniverum, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid 

opium, termasuk morfin. Nama Opioid juga digunakan untuk 

opiat, yaitu suatu preparat atau derivat dari opium dan narkotik 

sintetik yang kerjanya menyerupai opiat tetapi tidak didapatkan 

dari opium. opiat alami lain atau opiat yang disintesis dari opiat 

alami adalah heroin (diacethylmorphine), kodein (3-

methoxymorphine), dan hydromorphone (Dilaudid).  

 

EFEK SAMPING YANG DITIMBULKAN : 

Mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, kerusakan penglihatan pada malam 

hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, peningkatan resiko terkena virus HIV dan 

hepatitis dan penyakit infeksi lainnya melalui jarum suntik dan penurunan hasrat dalam 

hubungan sex, kebingungan dalam identitas seksual, kematian karena overdosis.  

GEJALA INTOKSITASI (KERACUNAN) OPIOID :  
Konstraksi pupil ( atau dilatasi pupil karena anoksia akibat overdosis berat ) dan satu ( atau 

lebih ) tanda berikut, yang berkembang selama , atau segera setelah pemakaian opioid, yaitu 

mengantuk atau koma bicara cadel ,gangguan atensi atau daya ingat. 

 

Perilaku maladaptif atau perubahan psikologis yang bermakna secara klinis misalnya: euforia 

awal diikuti oleh apatis, disforia, agitasi atau retardasi psikomotor, gangguan pertimbangaan, 

atau gangguan fungsi sosial atau pekerjaan ) yang berkembang selama, atau segera setelah 

pemakaian opioid.  

 

GEJALA PUTUS OBAT :  

Gejala putus obat dimulai dalam enam sampai delapan jam setelah dosis terakhir. Biasanya 

setelah suatu periode satu sampai dua minggu pemakaian kontinu atau pemberian antagonis 

narkotik. 

 

Sindroma putus obat mencapai puncak intensitasnya selama hari kedua atau ketiga dan 

menghilang selama 7 sampai 10 hari setelahnya. Tetapi beberapa gejala mungkin menetap 

selama enam bulan atau lebih lama.  

 

GEJALA PUTUS OBAT DARI KETERGANTUNGAN OPIOID ADALAH :  

kram otot parah dan nyeri tulang, diare berat, kram perut, rinorea lakrimasipiloereksi, menguap, 

demam, dilatasi pupil, hipertensi takikardia disregulasi temperatur, termasuk pipotermia dan 

hipertermia. 

 

Seseorang dengan ketergantungan opioid jarang meninggal akibat putus opioid, kecuali orang 

tersebut memiliki penyakit fisik dasar yang parah, seperti penyakit jantung.  



Buku Materi Pramuka Penegak  
Ambalan Pandawa Srikandi Gudep 04. 137- 04. 134 SMA Negeri 1 Purwodadi 

PERSEMBAHAN IKATAN ALUMNI BANTARA DAN DEWAN AMBALAN PANDAWA SRIKANDI  
(Copyright by drpsap_turtle 2010) 

122 

 

Gejala residual seperti insomnia, bradikardia, disregulasi temperatur, dan kecanduan opiat 

mungkin menetap selama sebulan setelah putus zat. Pada tiap waktu selama sindroma 
abstinensi, suatu suntikan tunggal morfin atau heroin menghilangkan semua gejala. Gejala 

penyerta putus opioid adalah kegelisahan, iritabilitas, depresi, tremor, kelemahan, mual, dan 

muntah. 

 

Turunan OPIOID (OPIAD) yang sering disalahgunakan adalah : 

 

Candu 

Getah tanaman Papaver Somniferum didapat dengan menyadap (menggores) 

buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai 

"Lates". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga 

berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan 

yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau 

candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering 
disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman. Diperjual belikan 

dalam kemasan kotak kaleng dengan berbagai macam cap, antara lain ular, tengkorak,burung 

elang, bola dunia, cap 999, cap anjing, dsb. Pemakaiannya dengan cara dihisap. 

 

Morfin 
Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin 

merupaakan alkaloida utama dari opium ( C17H19NO3 ) . Morfin 
rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam 

bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan 

disuntikkan. 

 

Heroin (Putaw) 
Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan 

merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia 
pada akhir - akhir ini . Heroin, yang secara farmakologis mirip dengan morfin 

menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak 

menentu. Walaupun pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah 

ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal 

karena efek analgesik dan euforik-nya yang baik. 

 

Codein 

Codein termasuk garam / turunan dari opium / candu. Efek codein lebih lemah 

daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungaan rendah. 

Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan 

dan disuntikkan 

 

Demerol 
Nama lain dari Demerol adalah pethidina. Pemakaiannya dapat ditelan atau 

dengan suntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna 

 

Methadon 
Saat ini Methadone banyak digunakanorang dalam pengobatan ketergantungan 

opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan 

ketergantungan opioid. Sejumlah besar narkotik sintetik (opioid) telah dibuat, 
termasuk meperidine (Demerol), methadone (Dolphine), pentazocine (Talwin), 

dan propocyphene (Darvon). Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam 

pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis 
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opioid dan ketergantungan opioid. Kelas obat tersebut adalah nalaxone (Narcan), naltrxone 

(Trexan), nalorphine, levalorphane, dan apomorphine. Sejumlah senyawa dengan aktivitas 

campuran agonis dan antagonis telah disintesis, dan senyawa tersebut adalah pentazocine, 
butorphanol (Stadol), dan buprenorphine (Buprenex). Beberapa penelitian telah menemukan 

bahwa buprenorphine adalah suatu pengobatan yang efektif untuk ketergantungan opioid. Nama 

popoler jenis opioid : putauw, etep, PT, putih. 

 

GANJA  
Ganja atau mariyuana, hashis, gele, tisdam, dan daun surga, bisa ngebuat 

ketergantungan secara psikis apalagi kalo digunain secara rutin, efek dari daun 

ini bisa menurunkan keterampilan motorik, bingung, kehilangan konsentrasi, 

meningkatkan nafsu makan dan rasa senang yang berlebihan. 

 

Psikotropika 
Zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan 

menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, 
gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta 

mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. 

Pemakaian Psikotropika dalam jangka panjang tanpa pengawasan dan pembatasan medis bisa 

menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan namun juga 

menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai bahkan 

menimbulkan kematian. 

 
Jenis–jenis narkoba yang termasuk Psikotropika: 

- EKSTASI (XTC)= Ekstasi atau biasa dikenal dengan nama inex ini bisa meningkatkan detak 

jantung dan tekanan darah, rasa senang yang berlebihan, hilangnya rasa percaya diri dan 

berakhir dengan kerusakan otak permanen. 

- SABU-SABU= Methamphetamine atau shabu-shabu bisa juga ubas, serbuk bentuk kristal dan 

cairan ini bisa menimbulkan perasaan melayang sementara, lambat laun mengakibatkan 

kegelisahan yang luar biasa, parahnya penggunaan shabu yang lama akan merusak tubuh 
bahkan kematian karena over dosis. 

 

Sedangkan dilihat dari pengaruh penggunaannya terhadap susunan saraf pusat manusia, 

Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi : 

 

a. Depresant = Obat psikotropika yang bekerja mengendorkan atau mengurangi aktifitas 

susunan saraf pusat (Psikotropika Gol 4), contohnya antara lain Sedatin atau Pil BK, Rohypnol, 

Magadon, Valium, Mandrak (MX). 

 

b. Stimulant = Obat psikotropika yang bekerja dengan mengaktif kerja susunan saraf pusat, 

contohnya amphetamine, MDMA, N-etil MDA & MMDA. Ketiganya ini terdapat dalam 

kandungan Ekstasi. 

 
c. Hallusinogen = Obat psikotropika yang bekerja dengan menimbulkan perasaan halusinasi 

atau khayalan contohnya licercik acid dhietilamide (LSD), psylocibine, micraline. Psikotropika 

digunakan karena sulitnya mencari Narkotika dan harganya yang relatif mahal. Penggunaan 

Psikotropika biasanya dicampur dengan alkohol atau minuman lain seperti air mineral, sehingga 

menimbulkan efek yang sama dengan Narkotika. 

Psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan berdasarkan tingkatan ketergantungannya, yaitu:  
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1. Psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi 

ketergantungan yang sangat kuat, contoh: LSD, MDMA dan mascalin.  

2. Psikotropika yang berkhasiat terapi tetapi dapat menimbulkan ketergantungan seperti 
amfetamin.  

3. Psikotropika dari kelompok hipnotik sedatif, seperti barbiturat. Efek ketergantungannya 

sedang.  

4. Psikotropika yang efek ketergantungannya ringan, seperti diazepam, nitrazepam.  

 

Beberapa jenis zat adiktif : 
 

INHALANSIA 
Zat inhalan tersedia secara legal, tidak mahal dan mudah didapatkan.Oleh 

sebab itu banyak ditemukan digunakan oleh kalangan sosial ekonomi 

rendah.  

Contoh spesifik dari inhalan adalah bensin, vernis, cairan pemantik api, 

lem, semen karet, cairan pembersih, cat semprot, semir sepatu, cairan koreksi mesin tik 

(tip-Ex), perekat kayu, bahan pembakar aerosol, pengencer cat.  

Inhalan biasanya dilepaskan ke dalam paru-paru dengan menggunakan suatu tabung. 

 

Gambaran Klinis 
Dalam dosis awal yang kecil inhalan dapat menginhibisi dan menyebabkan perasaan 

euforia, kegembiraan, dan sensasi mengambang yang menyenangkan.  

Gejala psikologis lain pada dosis tinggi dapat berupa rasa ketakutan, ilusi sensorik, 

halusinasi auditoris dan visual dan distorsi ukuran tubuh. Gejala neurologis dapat 

termasuk bicara yang tidak jelas (menggumam, penurunan kecepatan bicara, dan 

ataksia).  

Penggunaan dalam waktu lama dapat menyebabkan iritabilitas, labilitas emosi dan 

gangguan ingatan. 

Sindroma putus inhalan tidak sering terjadi, kalaupun ada muncul dalam bentuk susah 

tidur, iritabilitas, kegugupan, berkeringat, mual, muntah, takikardia, dan kadang-kadang 

disertai waham dan halusinasi. 

 

Efek yang merugikan 
Efek merugikan yang paling serius adalah kematian yang disebabkan karena depresi 

pernafasan, aritmia jantung, asfiksiasi, aspirasi muntah atau kecelakaan atau cedera.  

Penggunaan inhalan dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kerusakan hati dan 

ginjal yang ireversibel dan kerusakan otot yang permanen. 

 

KAFEIN 
Kafein, paling sering ditemukan dalam bentuk kopi dan teh, adalah zat psikoaktif yang 

paling luas digunakan. Kafein dapat bertindak sebagai pendorong yang positif, namun 

dapat menimbulkan ketergantungan psikologis. 

 

NIKOTIN 
Nikotin adalah obat yang bersifat adiktif, sama seperti Kokain dan Heroin.  

Bentuk nikotin yang paling umum adalah tembakau, yang dihisap dalam bentuk rokok, 

cerutu, dan pipa.  

Tembakau juga dapat digunakan sebagai tembakau sedotan dan dikunyah (tembakau 
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tanpa asap).  

Walaupun kampanye tentang bahaya merokok sudah menyebutkan betapa berbahayanya 

merokok bagi kesehatan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak orang 

yang terus merokok.  

Hal ini membuktikan bahwa sifat adiktif dari nikotin adalah sangat kuat. 

 

Efek yang ditimbulkan  
Secara perilaku, efek stimulasi dari nikotin menyebabkan peningkatan perhatian, 

belajar, waktu reaksi, dan kemampuan untuk memecahkan masalah.  

Menghisap rokok meningkatkan mood, menurunkan ketegangan dan menghilangkan 

perasaan depresif.  

Pemaparan nikotin dalam jangka pendek meningkatkan aliran darah serebral tanpa 

mengubah metabolisme oksigen serebral.  

Tetapi pemaparan jangka panjang disertai dengan penurunan aliran darah serebral, 

berbeda dengan efek stimulasinya pada sistem saraf pusat, bertindak sebagai relaksan 

otot skeletal. 

Komponen psikoaktif dari tembakau adalah nikotin. 

Nikotin adalah zat kimia yang sangat toksik. Dosis 60 mg pada orang dewasa dapat 

mematikan, karena paralisis (kegagalan) pernafasan. 

 

Ketergantungan Nikotin 
Ketergantungan Nikotin berkembang cepat karena aktivasi sistem dopaminergik area 

segmental ventral oleh nikotin (sistem yang sama dipengaruhi oleh Kokain dan 

Amphetamin).  

Perkembangan ketergantungan dipercepat oleh faktor sosial yang kuat yang mendorong 

merokok dalam beberapa lingkungan dan oleh karena efek kuat dari iklan rokok.  

Orang kemungkinan merokok jika orangtuanya atau saudara kandungnya merokok dan 

yang berperan sebagai model peran atau tokoh identifikasi merokok.  

Ada penelitian terakhir juga menyatakan suatu diatesis genetik ke arah ketergantungan 

nikotin. 

 
ALKOHOL 
 Minuman beralkohol juga bisa memperlambat kerja sistem saraf 
pusat, memperlambat refleks motorik, menekan pernafasan, dan 
denyut jantung. Gejala dari putus zat mulai dari hilangnya nafsu 
makan, sensitif, tidak dapat tidur, kejang otot, halusinasi malah 
sampai kematian. 
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TENTANG PENYUSUN 

 

imas Rahmat Purboseno Setya Adi Pamungkas 

adalah nama yang di berikan oleh kedua orang 

tuanya. Lahir 2 Oktober 1985 dari pasangan Moh 

Soegijono dan Djujati. Mulai tertarik dunia Pramuka 

sekitar tahun 2000-an ketika SMA. 

 

Saat itu ikut  Kegiatan Pramuka dengan sedikit “Paksa Rela”. Akan tetapi 

berawal dari sinilah awal kecintaan dengan dunia Kepramukaan. 

 

Selama mengikuti kegiatan Pramuka ia pernah mengikuti kegitan baik 

tingkat Cabang hingga tingkat Regional. Puncak karir  organisasi  

Kepramukaan sebagai peserta didik adalah sebagai Ketua Dewan Racana 

Diponegoro tahun 2007. 

 

Sekarang masih aktif  membina di Gudep 04.353-314  Ambalan Pandawa 

Srikandi pangkalan SMA N 1 Purwodadi. Dimana dari Pangkalan inilah 

titik awal kehidupan Kepramukaannya berlangsung. 

 

Penyusun tinggal di Jalan Suhada Gg. Ulama no 7. Kauman Utara 

Purwodadi Grobogan Jawa Tengah. 

 

DDDD    
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IKATAN ALUMNI BANTARA DAN DEWAN AMBALAN 
PANDAWA SRIKANDI 

ARTI LAMBANG : 
1. Segi Lima  : Melambangkan dasar negara yaitu Pancasila 
2. Bintang  : Melambangkan ketakwaan terhadap Tuhan YME 
3. Gada ,Busur & Panah: Melambangkan Ambalan Pandawa Srikandi 
4. Pita Merah Putih : Melambangkan bendera kebangsaan yaitu  

  bendera merah putih 
5. Tulisan Pada Pita : Bertuliskan “IKADA PS” melambangkan nama 

  organisasi 
 
ARTI WARNA: 
1. Hitam  : Teguh, tegas, kesungguhan hati 
2. Merah  : Semangat keberanian yang pantang menyerah 
3. Kuning : Keagungan, kejayaan, kecerdasan dan  

  kebijaksanaan 
4. Putih   : Keprasahajaan hidup dan kesucian abadi 
5. Biru   : Ketaatan dan pengabdian 
6. Coklat  : Kesuburan dan kewibaan 
7. Hijau   : Kemakmuran dan kesetiaan abadi 
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