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PENGERTIAN, SIFAT DAN FUNGSI KEPRAMUKAAN

Sebagai anggota GerPram, kita harus mengerti dan 

memehami apa hakekat kepramu kaan itu dan menghayati 

bagaimana pelaksanaan kepramukaan itu dalam Gerakan Pramuka 

dengan memahami dan menghayati kepramukaan itu, diharapkan 

kita da-pat bersikap dan bertindak sesuai dengan hakekat 

kepramukaan itu.

Kepramukan adalah?

Kepramukaan bukanlah suatu ikmu yang harus dipelajari 

secara tekun, bukan pula merupakan suatu kumpulan dari suatu 

naskah dan ajaran dari buku. Bukan? Kepramukaan adalah suatu 

permaianan yang menyenangkan di alam terbu ka, tempat orang 

dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama, mengadakan pengem 

baraan seperti kakak adik membina kesehatan, dan kebahagiaan, 

keterampilan dan kesediaan memberi pertolongan.

Jika dikaji lebih jauh lagi maka akan kita temukan hakekat 

dari KEPRAMUKAAN  itu.

A -Proses pendidikan dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan 

bagi anak dan pemuda dibawa tanggung jawab orang dewasa.

B -Diselanggarakan diluar pendidikan sekolah dan diluar 

pendidikan keluarga.
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C -Dengan menggunakan prinsip Dasar Methodik Pendidikan 

kepramukaan seba-gai proses pendidikan harus  dapat 

dipertanggung jawabkan dan bernilai dari segi pendidikan dan 

kejiwaan.

SIFAT KEPRAMUKAAN

Resolusi konferensi kepramukaan sedunia Thn 1924 di Kopenhogen 

Denmark menyatakan nahwa lepramukaan mempunyai tiga sifat 

yang khas:

1. Nasional. Organisasi ini dalam menyelenggarakan pendidikannya 

disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan masyarakat bangsa 

dan negara itu,harus sesuai dengan masyarakat setempat.

2. Internasional. Bahwa kepramukaan di negara manapun harus 

membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan 

persahabatan antar sesama pramuka dan sesama manusia tanpa 

membedakan golongan, agama, bangsa, dll.

3. Universal. Bahwa sifat elastis dimana saja dapat 

dipergunakannya, begitu juga dengan menerapkan system 

pendidikannya, yang harus sesuai dengan PDMPK.

FUNGSI KEPRAMUKAAN
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Kepramukaaun mempunyai fungsi sebagai :

1. Kegiatan menarik bagi anak dan pemuda

      Kegiatan menarik yang menyenangkan serta mengandung 

unsure pendidikan, 

      tentunya  mempunyai aturan dan tujuan, bukan hanya sekedar 

bermain-main 

      yang tanpa tujuan dan  aturan.

2. Bagi orang dewasa kepramukaan bukan merupakan permainan 

lagi melainkan pengabdian yang butuh akan pengorbanan, 

kerelaan, keikhlasan. Demi untuk mengabdikan diri kepada 

suksesnya suatu organisasi.

3. Alat bagi masyarakat dan Organisasi

      Kepramukaan merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan dalam 

menncapai 

      tujuan.  Jadi  kegiatan kepramukaan yang diberikan sebagai 

latihan berkala  

      dalam satuan pramuka itu sebagai alat saja bukan tujuan 

pendidikannya.

ISTILAH GERAKAN PRAMUKA DAN PRAMUKA.
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Kepramukaan adalah proses pendidikan yang di seluruh Dunia 

itu sama. Gerakan Pramuka  adalah nama organisasi yang 

merupakan wadah proses pendidik an kepramukaan yang dilak -

sanakan di Indonesia. Pramuka adalah sebutan dari anggota 

gerakan pramuka, yang berusia 7 th sampai 25 th dan 

berkedudukan sebagai peserta didik yaitu sebagai pramuka siaga, 

penggalang, penegak dan pandega. Kelompok anggota yang lain 

adalah para pembina andalan pamong saka, pelatih dan lain-lain. 

Pramuka dilihat dari asal kata : praja: warga, rakyat negara suatu 

negara moeda: mereka yang berjiwa muda atau yang muda dari 

usianya(7 s/d 25 th) karana: kesanggu- pan, kemampuan, keuletan, 

dalam berkarya. Dan asal kata tersebut dari Bahasa Sansekerta.

SEJARAH SINGKAT GERAKAN KEPANDUAN SE-DUNIA

Tak kenal maka tak sayang oleh karena itu sebelum 

mempelajari tentang kepramuka an terlebih dahulu kita harus tahu 

akan asal usul dari Kepramukaan itu sendiri, sangatlah perlu untuk 

me -ngetahui sejarah berdirinya dan berkembangnya Gerakan 

Kepramukan sedunia. Kalau membahas sejarahnya tentu kita harus 

meng kaji pendiri dari Gerakan Kepramukaan itu yakni LORD 

ROBERT BADEN POWELL OF GILWELL. Karna dari pengalaman 
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hidup be liaulah yang mengilha-mi gagasan tentang pembinaan para 

remaja di Inggris. Pembinaan inilah yang kemu-dian berkembang 

menjadi Gerakan Kepramukaan sekarang ini. 

PENGALAMAN BADEN POWEL.

Beliau lahir Th 22 Pebruari 1857 di London nama 

sesungguhnya Robert stephonson  smyth, ayahnya seorang 

profesor Giometri di Universitas Oxford, bernama bden powell, 

yang  me ninggal ketike Stephenson masih kecil, diantara 

pengalaman Boden Powell yang berpenga ruh pada adanya kegiatan 

yang menarik yang dialami sejak kecil sampai dewasa.

a.Yatim sejak kecil, dan mendapat bimbimbingan watak dari 

Ibunya.

b.Latihan ketangkasan, berlayar, berenang, berkemah, Olah raga 

dll

c.Dia sangat disenangi dengan teman temannya karena Lucu 

Gembira cerdas suka main musik dll

d.Sewaktu di India sebagai pembantu Letnan pada resimen 13 

Kaveleri yang berhasil mencari jejak kuda yang hilang, dan 

diketemukan di puncak Gunung, serta berhasil melati panca indra 

kepada kimball 0’hara.
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e.Pengalamankurang makn sewaktu terkepung bangsa boer di Kota 

Mafeking.

    Dari pengalaman penglaman itu tersusun rapi pada sebuah buku 

Aids To scoting.   

    Dari buku ini yang banyak menjadi petunjuk bagi tentera muda 

Inggris agar dapat  

    melakukan penyelidik dengan baik.

SEJARAH SINGKAT KEPANDUAN SEDUNIA

1. Pada awal tahun 1908 BP selalu menulis cerita pengalamannya 

sebagai bungkus acara latihan kepramukaan yang dirintisnya, 

sehingga terbit buku “ Scoting For Boys “

2. Kemudian disusul berdirinya Organisasi Kepramukaan Putri 

yang diberi nama Girl Guides atas bantuan Agnes, adik 

perempuan BPdan kemudian diteruskan oleh Ny Boden Powell 

3. Th 1916 berdiri Pramuka usia Siaga, yang disebut CUB (anak 

serigala) anak didikan rimba (anak yang didik di dalam rimba oleh 

induk serigala) karangan Ruyard Kipling sebagai pembungkus 

kegiatan CUB tersebut.

4. Th 1918 BP membentuk Rover Scout (Penegak) tampungan 

dari anak usia 17 yang masih giat dan berlatih Kepramukaan, dan 
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pada Th 192 terbit buku Rovering To success (pengembara 

menuju bahagia) berisi petunjuk dalam meng hadapi hidupnya 

agar mencapai kebahagiaan. Dihadapannya terdapat karang 

karang bahaya yaitu:

Karang perjudian

Karang Wanita

Karang Minuman keras dan merokok

Karang Munafik hanya mementingkan diri sendiri.

Karang tidak berTuhan

5. Th 1920 diselenggarakan Jambore Dunia, di arena olimpia, 

London. BP telah mengundang Pramuka dari 27 Negara dan pada 

saat itu Bp diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia.

SEJARAH SINGKAT GERAKAN PRAMUKA

Pendidikan Kepramukaan merupakan Pendidikan Nasional yang 

penting, serta bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, 

oleh karena itu sejarah kepramuka an perlu kita pelajari dengan 

maksud :

1. Agar tahu proses pembentukan dan perkembangan GP dan 

mengetahui pula peranan yang dilakukan dalam perjuangan 

bangsa Indonesia
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2. Agar mengetahui dan mengingsapi kedudukan GP dalam 

hubungan sejarah perjuangan bangsa

3. Agar dapat memahami kebijaksanaan dalam 

menyelenggarakan usaha pendidikan Kepramukaan di Indonesia.

SINGKATNYA SEJARAH  GERAKAN PRAMUKA  

1.    Pada th 1908 Mayor Robert Boden Powell dari Ingris 

melancarkan Gagasan tentang pendidikan di luar sekolah untuk 

anak anak Inggris dengan tujuan supaya menjadi manusia Inggris, 

warga Inggris, dan anggota masyarakat Inggris yang baik, yang 

sesuai dengan kebutuhan kerajaan Inggris raya pada saat itu.

2.    Dari itulah beliau mengarang Buku “Scouting for Boys” yang 

memuat cerita pengalaman beliau dan latihan yang diperlukan 

Pramuka

3.    Gagasan ternyata jitu cemerlang, dan sangat menarik 

sehingga dilaksanakan juga di Negara Negara lain.

4.    Oleh Negara belanda gagasan tersebut diteruskan didaerah 

jjahannya dan didiri kan oleh orang belanda di Indonesia 

Organisasi yang bernama NIPV (Nederland Indische Padvinders 

Vereeniging/Persatuan Pandu-pandu Hindia Belanda)
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5.    Para pemimpin pergerakan nasional gagasan itu diambil alih 

dan dibentuk organisasi organisasi kepanduan yang bertujuan 

membentuk manusia Indonesia yang baik yaitu menjadi kader 

penggerak pergerakan nasional, untuk pemakaian nama berbeda 

antara satu tempat dengan tempat yang lain antara lain. JJP 

Jong Java Padvinders, Hisbul Wathon dan SIAP Serekat Islam 

Afdeling Padvinders.

6.    Sumpah pemuda yang dicetuskan dalam konggres pemuda 

Tanggal 28 08 1928 benar-benar menjiwahi gerakan kepanduan 

nasional untuk bergerak lebih maju.

7.    Setel;ah pemerintah belanda mengetahui bahaya persatuan 

yang digalang dari para padvinders pribumi maka pemerintah 

Belanda melarang menggunakan nama organisasi padvinders 

selain milik pemerintah Belanda (NIPV). Maka para tokoh 

pergerakan mencari solusi agar jangan sampai persatuan yang 

mulai berjalan ber henti sampai disitu. Maka KH Agus Salim 

menggunakan istilah Pandu dan Kepan duan sebagai pengganti 

dari istilah Padvinders (asing tersebut.

8.    Dengan meningkatnya kesadaran nasional, maka timbullah 

niat untuk menggerak kan persatuan antara pandu-pandu. Ini 

menjadi kenyataan pada tahun 1930 dengan adanya INPO 
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(Indonesche Padvinders Organizaty) PK (Pandu Kesultanan) PPS 

Pandu pemuda Sumatra) berdiri menjadi satu organisasi 

yaituKBI (Kepanduan Bangsa Indonesia) kemudian terbentuklah 

suatu federasi yang dinamakan persatu an antar pandu Indonesia  

(PAPI) pada tahun 1931 yang kemudian berubah menja di badan 

pusat persaudaraan kepanduan Indonesia BPPKI pada tahun 

1938.

9.    Pada sat penjajahan Jepang organisasi kepanduan dilarang 

adanya, tokoh tokoh kepanduan banyak yang masuk pada 

organisasi Sainedan, KaibodanHaiho, Peta dan lain-lain

10. Setelah Praklamasi disaat berkobarnya perang kemerdekaan 

dibentuklah organisasi  Kepanduan yang terbentuk kesatuan 

yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di 

Solo sebagai satu-satunya organisasi kepandu an yang ada di 

wilayah Negara Indonesia.

11. Setelah pengakuan kedaulatan maka dalam alam Liberal 

terbukalah kesempatan kepada siapapun untuk membentuk 

organisasi organisasi kepanduan maka berdirilah orgfanisasi 

Pandu Ansor, HW, PK, SIAP,PII, KBI dan lain-lain.

12. Menjelang tahun 1961 kepanduan telah berpecah-pecah 

menjadi lebih dari 100 kepanduan, hal ini suatu suatu keadaan 
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yang terasa amat lemah meskipun sebagi an dari organisasi itu 

terhimpun didalam tiga tiga organisasi federasi (IPINDO) 

tanggal 13 September 1951, POPPINDO) tahun 1954 dan PKPI. 

Pada tahun 1955 IPINDO berhasil menyelenggarakan Jambore 

Nasional I di pasar minggu.

13. Pada waktu yang lemah itu kemudian federasi tersebut 

melebur menjadi satu yaitu PERKINDO akan tetapi dari 100 

federasi yang ikut bergabung cumin 60 saja dengan jumlah 

anggotakurang lebih 500 000 orang.

14. Sebagian dari anggota PARKINDO terutama ada yang dibawah 

Onderbouw organisasi politik atau massa tetap berhadap-

hadapan satu sama lain sehingga tetap terasa lemah Gerakan 

Kepanduan Indonesia.

15. Oleh Parkindo dibentuklah suatu panitia untuk memikirkan 

jalan keluar, panitia itu menyimpulkan bahwa selain lemah juga 

terpecah-pecah juga terpaku dalam gaya lama cenderung 

tradisional, pembawaan dari luar negeri. Ini berakibat pada 

pendidikan yang diselenggarakan belum sesuai dengan keadaan 

bangsa dan masyarakat sehingga kepanduan kurang mendapat 

respon oleh masyarakat Indonesia. Kepanduan hanya berjalan 
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dikotakota besar saja lagipula orang-orang nya berbau 

pendidikan barat.

16. Kelemahan ini dibuat kesempatan oleh komunis sebagai alasan 

untuk memaksa Gerakan Kepanduan Indonesia menjadi Gerakan 

PIONIER muda seperti yang ada di Negara-negara komunis.

17. Akan tetapi kekuatan Pancasila didalam parkindo menentangnya 

dan dengan bantuan aperdana Mentri Juanda maka perjuangan 

mereka(Parkindo) menghasil kan Kepres RI No 238 tahun 1961 

tentang Gerakan Pramuka. Pada tanggal 20 Mei 1961 ditanda 

tangani oleh Ir Juanda sebagai pejabat presiden Republik 

Indonesia, karena Presiden Soekarno sedang berkunjung 

kejepang.

18. Gerakan Pramuka suatu perkumpulan yang berstatus non 

governmental bukan badan pemerintahyang berbentuk kesatuan. 

Gerakan Pramuka diselenggarakan menurut jalan aturan 

Demokrasi, pengurusnya (Kwarnas, Kwarda, Kwarcab, Kwarran 

dan Gudep) dipilih dalam musyawarah.

19. Semua organisasi kepanduan melebur menjadi satu yaitu 

Gerakan Pramuka, terkecuali yang diselenggarakan oleh komunis.

20. Didalam Kepres No 238 tahun 1961 Gerakan Pramuka oleh 

pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi yang 
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diperbolehkan menyelenggara kan pendidikan kepramukaan bagi 

anak dan pemuda Indonesia. Organisasi lain yang sama dan 

menyerupai sifatnya dengan Gerakan Pramuka dilarang adanya.

21. Dalam AD Gerakan Pramuka ditetapkan bahwa dasar Gerakan 

Pramuka adalah Pancasila dan ditetapkan pula bahwa Gerakan 

Pramuka bertujuan mendi dik anak dan pemuda Indonesia dengan 

PDMPK yang pelaksanaannya diserasi kan dengan keadaan, 

kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat 

Indonesia agar menjadi manusia-manusia yang baik berguna bagi 

pembangunan bangsa dan Negara.

22. Ketentuan di AD tentang PDMPK Prinsip-prainsip  Dasar 

Methodik Pendidi kan Kepramukaan yang pelaksanaannya    

diserasikan dengan keadaan, kepenting an dan perkembangan 

bangsa dan masyarakat Indonesia itu ternyata banyak mem bawa 

banyak perubahan, yang membawa  Gerakan Pramuka dapat 

mengembang kan kepentingannya secara meluas. PDMPK sebagai 

mana dirumuskan oleh Lord Boden Powell itu tatap dipegang, 

akan tetapi cara pelaksanaannya itu dirubah disesuaikan dengan 

keadaan dan kebutuhan Nasional di Indonesia, dengan keada an 

dan kebutuhan regional di masing-masing daerah di Indonesia 
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bahkan juga diserasikan dengan keadaan dan kebutuhan lokal di 

masing-masing desa di Indonesia.

23. Gerakan Pramuka itu ternyata jauh lebih kuat organisasinya 

dan ternyata mem peroleh tanggapan dari masyarakat luas 

sehingga dalam waktu singkat organisasi nya telah berkembang 

dari kota sampai pelosok desa dengan jumlah anggotanya 

meningkat dengan pesat.

24. Kemajuan pesat itu adalah juga berkat system Mabi yang 

dijalankan oleh Gerakan Pramuka pada tiap tingkat, dari tingkat 

Nasional sampai pada tingkat Gudep.

25. Mengingat bahwa kira-kira 80 persen dari pada penduduk 

bangsa tinggal di desa dan mengingat pula bahwa 75 persen 

adalah keluarga petani maka Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 

pada tahun organisasi pertama (1961) sudah meng anjurkan 

bahwa supaya para  Pramuka penyelenggarakan kegiatan dibidang 

pem bangunan masyarakat desa.

26. Pelaksanaan anjuran itu, terutama di Jawa Tengah dan di 

daerah D I Yogya karta, kemudian di Jatim dan Jabar, setelah 

menarik perhatian-pemimpin masyara kat Indonesia. Maka pada 

tahun 1966 Mentri pertanian dan ketua Kwartir Nasio nal 
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Gerakan Pramuka mengeluarkan instruksi bersama, yaitu tentang 

pembentu kan suatu karya Pramuka Taruna Bumi.

27. Satuan-satuan Karya Pramuka Taruna Bumi itu dibentuk dan 

diselenggarakan khusus untuk memungkinkan adanya kegiatan-

kegiatan Pramuka dibidang pendi dikan cinta pembangunan 

pertanian dan pembangunan masyarakat desa secara lebih nyata 

dan intensip. Disamping itu ada pula satuan karya Pramuka Dirgan 

tara,  satuan karya Bahari dan saka Bhayangkara, yang 

menyelenggarakan kegia tan-kegiatan dibidang pendidikan cinta 

Dirgantara, pendidikan cinta bahari, dan pendidikan cinta 

ketertiban pada masyarakat. Satuan-satuan karya tersebut, 

terdiri dari Pramuka-Pramuka penegak (16 sampai 20 tahun) dan 

pramuka-pramuka pandega yang berminat. Pramuka-pramuka 

siaga dan pramuka penggalang, tidak ikut dalam saka tersebut, 

akan tetapi para penegak dan pandega dalam gudepnya menjadi 

Instruktur bagi adik-adiknya dan rekan-rekannya pramuka dalam 

kecaka pan yang diperolehnya sebagao karya yang dimaksudkan.

28. Kegiatan-kegiatan saka Taruna Bumi ternyata membawa 

pembaharuan, bahkan membawa juga semangat untuk 

mengusahakan penemuan-penemuan baru inovasi pada pemuda-
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pemuda desa yang selanjutnya mempengaruhi seluruh rakyat 

desa.

29. Perluasan Gerakan Pramuka sampai di desa-desa, kegiatan 

dibidang pemba ngunan pertanian, pembangunan masyarakat 

desa, dan membutuhkan serta men yelenggarakan saka pramuka

taruna bumi, telah mengalami kemajuan pesat, se-hingga menarik 

perhatian badan internasional seperti FAO, UNICEF, UNESCO, 

ILO dan BOY Word Bureau.

30. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini, 

menghadapi berbagai problem-problem social, separti kepadatan 

penduduk, urbanisasi pengangguran dsb. Berhungan dengan itu 

maka pada tahun 1970 Mentri Transmigrasi , koperasi dan ketua 

Kwarnas Gerakan Pramuka mengeluarkan suatu instruksi yaitu 

tentang partisipasi Gerakan Pramuka dalam menyelenggarakan 

transmigrasi dan Pembina an gerakan koperasi.

31. Dan berhubungan dengan masalah droup outs (anak-anak yang 

berhenti seko-lah ditenga jalan) maka Gerakan Pramuka juga 

mengarahkan perhatiannya kepada pendidikan kejuruan, untuk 

memberi bekal hidup kelak kepada anak-anak, pemu-da-pemuda, 

terutama pada yang putus sekolah untuk itu diadakan kerja sama 

dengan departemen prindustrian.
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32. Dalam rangka usaha peningkatan kecakapan, keterampilan dan 

masyarakat Gerakan Pramuka mengadakan kerja sama dengan 

instansi, seperti PMI, BI (Taba nas), Tapelpram departemen 

pekerjaan umum. Departemen P dan K departemen Agama, dan 

lain-lain.


