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AMANAT PRESIDEN SOEHARTO BESERTA IBU DAN BAPAK 

HAMENGKU BUWONO IX

“………Tugas pokok dari pada gerakan pramuka adalah menumbuhkan 

tunas-tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, yang 

sanggup bertanggung jawab dan mampu membina serta mengisi 

kemerdekaan nasional kita. Untuk itu maka Pembina nya harus 

dapat menserasikan antara ketinggian moral dan ketajaman akal, 

antara tanggung jawabnya pada diri dan tanggung jawabnya 

terhadap masyarakat, antara usaha untuk mengejar kemajuan lahir 

dan kebahagiaan bathin. Singkatnya: Suatu usaha untuk melahirkan 

manusia Indonesia yang utuh dan penuh keseimbangan, yg dapat 

berdiri sendiri mampu bertanggung jawab kepada dirinya dan 

bertanggung ja-wab kepada masyarakat…..”

Telah lama kita memiliki pancasila, tetapi kita tidak cukup 

dan tidak ingin hanya me milikinya, kita bertekat 

mengamalkannya.Kita ber”prasetia”untuk mewujudkannya, dengan 

pangkal tolak manusia sebagai makhluk social, sebagai pribadi yang 

dapat mengendalikan dalam hidupnya dalam masyarakat.Janji pada 

diri sendiri, dengan se gala keberanian dan kemampuan selalu 

berusaha mengendalikan kepentingan priba-dinya, guna memenuhi 
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kewajibannya sebagai makhluk social dalam mewujudkan ke hidupan 

pancasila itu, marilah kita namakan “EKA PRASETIA”

Yang kita janjikan pada diri sendiri adalah mengorbankan 

mengorbankan kepenting an pribadinya guna memenuhi 

kewajibannya sebagai makhluk social. Yg didorong oleh keinginan 

untuk menghayati dan mengamalkan sila-sila dari pancasila oleh kar 

sa pribadi itu marilah kita namakan “PANCA KARSA” yang meliputi 

:

1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang 

lain yang berlainan agama/kepercayaannya.

2. Mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang 

lain, tidak sewenang-wenang dan tetap seliro.

3. Cinta kepada tanah air, Menempatkan kepentingan-

kepentingan negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi.

4. Demokratis dan patuh kepada putusan rakyat yang sah.

5. Suka menolong menggunakan apa yang dimiliki untuk menolang 

orang lain, sehigga dapat meningkatkan kemampuan orang lain 

itu.

Berdasarkan prasetia yang tunggal sebagai dasar pokok 

melaksanakan pancasila, dan karsa pribadi menghayati dan 
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mengamalkan lima sila dari pancasila, kiranya pedoman penghayatan 

pancasila itu dapat disebut “EKA PRASETIA PANCA KARSA”

Kutipan sambutan presiden pada pembukaan musyawarah 

kerja kwartir nasional gerakan pramuka dengan kwarda se-

Indonesia tgl 12 April 1976 di Istana Negara Jakarta.

“………Dalam usaha pembangunan jangka panjang, pendidikan 

bagi remaja-remaja putri kita akan sangat menentukan berhasilnya 

dan keselamatan kita dalam melaksa nakan dan mencapai tujuan 

pembangunan itu. Ibu-ibu  yang baik akan tumbuhh dari remaja-

remaja putrid yang baik. Dan ibu-ibu yang baik akan melahirkan 

putra-putra yang lebih baik. Mengenai pentingnya pendidikahn 

kaum wanita umunya dan rema-ja putrid khususnya, saya ingin 

mengulangi pendapat, walaupun kedengarannya agak berlebih-

lebihan, tetapi ada baiknya kitarenungkan, pendapat itu mengtakan 

bahwa mendidik seorang laki-laki hanya berarti mendidik satu 

orang, akan tetapi mendidik seorang wanita, berarti mendidik satu 

keluarga. Karna itu pendidikan wanita putri ini sungguh kita 

perhatikan.

Kutipan prasaran ibu tien selaku waka kwarnas pada mukernas 

gerakan pramuka tgl 12 April 1976 di Jakarta
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SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX

“……..Ikut sertanya pramuka-pramuka dalam kegiatan pembangunan 

bangsa adalah syarat mutlak demi kelanjutan hidup kepramukaan 

sebagai organisasi dunia. Kita dapat tetap taat pada dasar prinsip 

moral kepramukaan, tetapi kita harus memperba harui acara-acara 

kegiatan kepramukaan yang sesuai dengan aspirasi generasi muda 

kita, dan dengan kebutuhan masyarakat kita……”

Kutipan prasaran Sri Sultan pada World scount conference yang 

ke-23 di Tokto Jepang Th 1970.

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 

GERAKAN PRAMUKA

I. UMUM

1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ger Pram dan 

petunjuk peenye leng araannya merupakan landasan Hukum 

semua gerak kegiatan Ger Pram, yang harus ditaati oleh anggota 

gerakan pramuka.
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2. Anggaran dasar gerakan pramuka berisi mukaddimah dan hal-hal 

yang bersang-kutan dengan apa dan bagaimana GerPram itu. 

Untuk uraian dalam anggaran ber sifat umum dan pokok.

3. Anggaran dasar Gerpram dibuat dan disahkan oleh munas 

gerakan pramuka sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

Gerakan pramuka.

4. Anggaran dasar GerPram sebagai hasil munas Gerpram 

ditetapkan dengan keteta pan Presiden Republik Indonesia.

A} AD Gerpram diperinci lebih lanjut oleh ART Gerpram dan 

petunjuk penye lenggara.

B} ART GerPram ditetapkan oleh Munas GerPram, tidak boleh 

bertentangan dengan Anggaran dasar Gerakan Pramuka

C} Petunjuk-petunjuk penyelenggaraan ditetapkan oleh kwrtir 

Nasional & tidak boleh bertentangan dengan AD ART 

GerPram

D} AD ART GP serta petunjuk penyelanggaraan itu harus 

ditaati, dihayati oleh setiap anggota Gerakan Pramuka.

E} AD dan ART dapat dirubah oleh Munas Gerakan Pramuka. 

Untuk disesuai kan dengan keperluan situasi dan kondisi 

bangsa Indonesia pada saat itu.
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MAKSUD DAN TUJUAN ADANYA AD ART SERTA PETUNJUK 

PENYLENGGARAAN.

1. Maksud adanya AD dan ART Gerakan Pramuka serta 

petunjuk penyeleng garaannya adalah untuk dijadikan 

pegangan dan landasan gerak kegiatan setiap anggota 

Gerakan Pramuka, Kwartir dan satuan Pramuka.

2. Untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kehidupan Gerakan Pramuka.

3. Oleh karena itu setiap anggota Gerakan Pramuka harus 

memahami, mengha-yati dan melaksanakan ketentuan dalam  

AD dan ART serta petunjuk penye-lenggaraannya.

I. POKOK-POKOK YANG PERLU DIHAYATI

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia no 238 Th 1961 berisi 

ketetapan bahwa :

A   Penyelenggaraan pendidikan kepanduan kepada anak-anak 

dan pemuda Indonesia di tugaskan kepada perkumpulan 

Gerakan Pramuka.
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B   Di seluruh wilayah RI perkumpulan Gerakan Pramuka dengan

AD sebagai-mana tertera surat lampiran keputusan ini adalah 

satu-satunya badan yang diperbolehkan menyelenggarakan 

pendidikan kepanduan itu.

C   Badan-badan yang lain yang sama, yang sama sifatnya atau 

menyerupai per-kumpulan Gerakan Pramuka. Dilarang adanya.

D    Surat keputusan ini mulai berlaku pada tgl 20 Mei 1961.

2.  Keputusan Presiden RI no 12 thn 1971 berisi ketetapan bahwa:

A   Mencabut AD Gerakan Pramuka sebagaimana terlampir pada 

keputusan Presiden RI no 238 Th 1961.

B  Mengesahkan AD Gerakan Pramuka hasil Musyawarah Majelis 

Permusya-waratan Pramuka 1.tgl 12 sd 20 Oktiber 1970 di 

Pandaan Jawa timur seba-gaimana terlampir keputusan 

Presiden ini.

C   Hal-hal lain di bidang kepramukaamn yang belum cukup 

diatur dalam kepu tusan ini akan diatur lebih lanjut oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan mendengarkan 

kwarnas gerakan Pramuka.

3. Mukaddimah AD Gerakan Pramuka hendaknya kita pelajari dan 

dihayati, karena    
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    mukoddimah itu merupakan landasan cita Gerakan Pramuka 

serta gambaran ten 

    tang mengapa dan  kemana arah gerak kegiatan Gerakan 

Pramuka itu..

4. Dari situ dapat mengetahui apa Gerakan Pramuka itu, dasar 

falsafah dan sifatnya,  

    serta  sebagaimana usaha Gerakan Pramuka untuk mencapai 

tujuannya.

5. Selanjutnya kami persilahkan untuk membuka Buku Anggaran 

Dasar dan Anggar 

    an Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

POLA UMUM DAN SISTEM PENDIDIKAN GERAKAN 

PRAMUKA

PENGERTIAN

Pola umum Gerakan Pramuka adalah kerangka tata cara 

pelaksanaan usaha Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuannya. 

Pola ini meliputi segala bidang dalam gerPram, dan berlaku untuk 

semua jajaran dimana saja, serta dalam waktu kapan saja. 

TUJUAN DAN FUNGSI
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1. Adalah untuk menetapkan pengelolaan GerPram dan 

memperlancar pelaksanan tugas pokok Gerakan Pramuka.

2. Sedang fungsinya adalah sebagai dasar dan pola pelaksanaan 

dalam penyusunan rencana kerja, program kerja dan rencana 

kegiatan kwartir dan satuan Pramuka, serta sebagai pegangan 

dan tuntunan para pelaksanaa pengelola Gerakan Pramu-ka. Dan 

dengan adanya pola umum gerak langkah pelaksanaan tugas 

pokok Ger-Pram, dimanapun dan bila manapun selalu sama atau 

senada.

ISI POLA UMUM

Pola umum memuat:

1.Landasan :

a. Idiil : Pancasila dan UUD 1945.

b. Konstitusional dan sruktural:

1} UUD 1945

2} Kepres RI no 238/61 jo Kepres no 12/’71

c.Konsepsional

1. Hakekat Gerakan Pramuka

2. Tujuan Gerakan Pramuka

3. Kedudukan dan peran majelis pembimbing
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4. Azas Pendidikan dan kebudayaan Indo.

5. Azas Pembangunan Nasionald

d.Operasional

1. Peraturan perundang-undangan tentang Pendidikan

2. Keputusan Munas Gerakan Pramuka.

e.Moral, Mental dan Spiritual.

   Satya dan darma Pramuka.

2. Arah Pengenbangan:

Pengembangan Gerakan Pramuka diarahkan pada:

a.peningkatan ketahanan nasional

b.Pembinaan daya tahan masyarakat, ini dilakukan dengan 

melaksakan :

     1.Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila.

     2.Pembangunan Nasional sesuai dengan GBHN.

     3.Pendidikan Nasional melalui pendidikan kepramukaan 

sebagi pendidikan 

        non formal.

     4.Penyelarasan pengembangan GerPram dengan 

pemgembangan generasi 

        muda.

     5.Pembangunan Masyarakat.
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3. Strategi

a. Strategi GerPram adalah kebijaksanaan dan siasat (pengrahan) 

Pimpinan GerPram dalam:

-Penyiapan methode, secara berdaya guna dan tepat guna.

-Pengelolaan sarana, untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka.

-Penggunaan tenaga, dalam rangka meningkatkan jumlah dan 

mutu anggota.

b. Untuk itu digunakan pendekatan secara manajeman yaitu 

semua usaha   

    dilakuan dengan  mengikuti pola manajemen (menggunakan 

system pemogra  

    man dan anggaran)

c. Kebijaksanaan pengembangan jumlah dan mutu anggota itu 

diatur dengan  

    pendidikan Gerakan Pramuka.

4. Macam pola umum

Pengembangan GerPram dilakukan secara teratur dengan:

a.Pola umum jangka panjang (minimum 10 thn)

b.Pola umum jangka sedang(renja untuk satu masa bakti)

c.Pola umum jangka pendek(progja untuk satu tahun)
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POLA DASAR PENDIDIKAN

1.Pola umum jangka panjang terdapat.

a.  Kebijaksanaan pimpinan, yang berisi pokok kebijaksanaan 

pimpinan dalam mengembangkan Gerakan Pramuka, dengan 

memperhatikan tugas pokok GerPram dan factor yang 

mempengaruhinya.

b.  Pola dasar:1. Pendidikan dalam Gerakan Pramuka.

     2. Pelaksanaan kegiatan

     3. Pembinaan umum(tenaga sarana, perlengkapan, 

keuangan)

     4. Pembangunan sarana fisik

     5. Pengembangan usaha dan koprasi

    c.  Sarana pembinaan peserta didik yaitu, pembinaan rohani 

dan ketaqwaan  

         kepada  Tuhan

           Pembinaan jasmani

          -peningkatan kecerdasan, ketrampilan, dan ketangkasan.

          -Pembinaan jiwa kepemimpinan.

          -Pembinaan pengetahuan, kebudayaan dan patiotisme

          -Menambah pengetahuan.
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          -Meningkatkan kepekaan terhadap perubahan lingkungan 

dan kesadaran    

           untuk   membangun.

2. Pola dasar pendidikan dalam Gerakan Pramuka berisi pendidikan 

yang menyelu 

    ruh dan  terpadu.

Proses pendidikan bagi peserta didik

1. Menggunakan PDMPK dan saling asah asih asuh.

2. Dilakukan melalui:

a.Pendidikan yang diatur dengan SKU, SKK dan syarat 

Pramuka Garuda

b.Kegiatan dan pertemuan, seperti pesta siaga, jamboree, 

Raimuna dan  

    Perkemahan  wira karya.

3. Diarahkan pada pencapaian sasaran dan tujuan Gerakan 

Pramuka.


