
LAMBANG GERAKAN PRAMUKA

Sesuai dengan SK No 06/ KN / 1972

Pada tanggal 31 Jan 1972 H. Sunaryo

Atmodipuro

1 : Bintang bersudut lima

10 : Bak Kompas

45 : Butir padi

8 : Buah Kapas

17       : Helai daun kapas

2 : garis melintang di tengah

Nama Gerakan Pramuka di Tengahnya

Gambar Tunas Kelapa daun dua yang tidak sama

Tingginya

Bunga melati ditulis diatas pita mengkilap pada

Kapas dan Padi

ARTI TUNAS KELAPA

1.  Merupakan inti dari kelangsungan hidup bangsa Indonesia

2.  Pramuka bertekat bulat untuk menghadapi segala rintangan untuk mengabdi

pada Negara

3.  Dapat menyesuaikan diri dengan keadaan

4.  Daunnya menjulang tinggi menandakan cita-cita Pramuka sangatlah tinggi

5.  Akar tunas kelapa yang keluar menandakan pramuka berpegang teguh pada

dasar  etika, moral serta landasan yang baik.

6.  Pramuka akan menjadi manusia yang serba guna berbakti pada ikbu pertiwi

7.  Tunas kelapa ditemukan oleh Bapak H. Sunaryo Atmodipuro pada tanggal 9

maret 1961.

LAMBANG GERAKAN PRAMUKA

Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal tetap yang mengkiaskan sifat, keadaan, nilai dan

moral yang dimiliki oleh setiap anggota gerakan pramuka yang dicita-citakan.

Lambang tersebut diciptakan oleh Bapak H. Sunaryo Atmodipuro seorang Pembina pramuka yang

aktif sebagai pegawai departemen pertanian dan pertama kali dipergunakan sejak tanggal 14 agustus 1961

pada panji gerakan pendidikan kepanduan nasional Indonesia yang dianugerahkan kepada Gerakan

Pramuka.



BENTUK DAN ARTI KIASAN

1.  Bentuk lambang gerakan pramuka adalah gambar bayangan tunas kelapa

2. Arti Kiasan Lambang Gerakan Pramuka Sebagai berikut

a. Buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal dan istilah cikal bakal berarti penduduk asli

pertama yang merupakan generasi baru, jadi mengkias kan bahwa setiap pramuka inti dari

kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

b. Buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga, jadi mengkiaskan

bahwa setiap pramuka adalah seorang rohaniah dan jasmaniah yang sehat, kuat dan ulet, serta

besar tekatnya dalam menghadapi segala tantangan dan dalam menempuh segala ujian, kesukaran

untuk mengabdi pada ibu pertiwi

c. Dapat tumbuh dimana saja, ini mengkiaskan setiap pramuka dapat menye suaikan diri dalam

masyarakat dimana ia berada dan dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

d. Tumbuh menjulang lurus keatas dan merupakan pohon tertinggi di Indone-sia, jadi mengkiaskan

setiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, mulia, jujur dan ulet supaya ia tetap

tegak tidak mudah goyah oleh ujian yang bagaimana pun besar dan berat.

e. Akarnya tumbuh kuat dan erat kedalam tanah, mengkiaskan tekat dan kiya-kinan tiap pramuka

yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan yang baik, dipakai untuk memperkuat diri guna

mencapai cita-citanya.

f. Nyiur adalah pohon yang serba guna dari ujung daun sampai akarnya, meng kiaskan tiap pramuka

adalah manusia adalah yang berguna dan membakti kan diri dan kegunaannya kepada tanah air

bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepada umat manusia.

PENGGUNAAN

Lambang Gerakan Pramuka

1. Lambang Gerakan Pramuka dapat digunakan antara lain: pada bendera, papan

nama  Kwartir dan Cabang, tanda pengenal dan alat administrasi Gerakan

Pramuka.

2. Penggunaan tersebut dimaksudkan sebagai alat pendidikan untuk mengingatkan

dan  menanamkan pada setiap anggota Gerakan Pramuka agar memiliki sifat dan

keadaan seperti kiasan lambang Tunas Kelapa.


