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TUJUAN DAN TUGAS POKOK GERAKAN PRAMUKA

Setiap anggota gerakan pramuka harus memahami dan 

menghayati penger tian kepra mukaan. Disamping itu harus 

mengerti pula tujuan dan tugas pokok Gerakan Pramuka, sehingga 

mengerti tugas, tanggung jawab dan arah kegiatan yang harus dila 

kukannya.

TUJUAN

            Tujuan Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak-anak 

dan pemuda Indonesia dengan PDMPK yang pelaksanaannya 

disesuaikan dengan keadaan kepen tingan dan perkembangan 

bangsa dan masyarakat Indonesia agar supaya 

1. Menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur 

serta 

 A  Tinggi mental moral budi pekerti dan kuat keyakinan 

beragama

 B  Tinggi kecerdasan dan keterampilannya

 C  Kuat dan sehat fisiknya  

2. Menjadi warga Negara Indonesia yang ber Pancasila, setia 

dan patuh kepada Negara kesatuan Republik Indonesia 

sehingga menjadi aggota masyarakatyang baik dan berguna, 
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yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan 

bangsa dan Negara

Tujuan tersebut merupakan cita-cita Gerakan Pramuka 

karena itu semua kegiatan yang dilakukan oleh semua unsure dalam 

Gerakan Pramuka harus menga -rah pada pencapaian tujuan 

tersebut.

TUGAS POKOK

1. Tugas pokok Gerakan Pramuka adalah menyelenggarakan 

pendidikan kepra mukaan bagi anak dan pemuda Indonesia, 

menuju ketujuan  Gerakan Pramu ka sehinga dapat 

membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa 

Pancasila dan sanggup serta mampu menyelengarakan 

pembangunan masya rakat, bangsa dan Negara.

2. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan tersebut 

Gerakan Pramuka selalu memperhatikan keadaan, 

kemampuan, kebutuhan minat peserta didik nya

3. a. Gerakan Pramuka berkewajiban melaksanakan EKA 

PRASETIA PANCA 

     KARSA
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b. Karena kepramukaan bersifat nasional, maka gerak dan 

kegiatan Gerakan  

    Pramuka harus disesuaikan dengan kepentingan nasional. 

Kepentingan  

    nasional bangsa Indonesia ini tercantum dalam GARIS 

BESAR HALU   

    AN NEGARA yang merupakan ketetapan MPR. Gerakan 

Pramuka dalam 

    ikut membentuk pelaksanaan GBHN tersebut selalu 

mengikuti kebijakan  

    pemerintah dan segala peaturan perundang-undangannya.

4. Gerakan Pramuka hidup dan bergerak ditengah masyarakat 

dan berusaha membentuk tenaga kader pembangunan yang 

berguna bagi masyarakat. Karena hanya Gerakan Pramuka 

harus memperhatikan pula keadaan kemam puan, 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 masya akat setempat.

5. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Gerakan Pramuka 

menggunakan PDMPK, system among dan berbagai methode 
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penyajian lainnya. Para pramuka men dapat pembinaan dalam 

satuan gerak sesuai dengan usia dan bidang kegiatan nya, 

dengan mengikuti pada syarat kecakapan umum, khusus, dan 

pramuka garuda.

6. Sasaran yang ingin dicapai dengan pendidikan kepramukaan 

itu ialah:

 A Kuat keyakinan beragamanya.

 B tinggi mental dan moralnya, serta berjiwa Pancasila.

 C Sehat, segar dan kuat jasmaninya.

 D Cerdas tangkas dan trampil.

 E Berpengetahuan luas dan dalam.

 F Berjiwa kepemimpinan dan patriotic.

 G Berkesadaran nasional dan peka terhadap perubahan 

lingkungan.

 H berpengalaman banyak.

Nb Lihat lampiran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

Gerakan Pramuka 

KIASAN DASAR

   Kiasan dasar adalah alam piker yang mengandung kiasan 

atau gambaran sesuatu yang disanjung dan didambakan yang 
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menjadi dasar adalah romantika perjuang an besar bangsa 

Indonesia oleh karena itu, gambaran yang ada hubungannya 

dengan perjuangan bangsa. Baik masa lalu maupun masa 

pembangunan sekarang.

ROMANTIKA PERJUANGAN BANGSA

   Kebesaran bangsa Indonesia dimulai semenjak kedaulatan 

Syailendra Sriwijaya dan Negara-negara Keprabuan Majapahit, 

dengan runtuhnya Maja-pahit bangsa kita dijajah berganti-

ganti oleh Negara sebagian dari penderitaan itu. Maka 

terjadilah pergolakan-pergolakan untuk merebut kembali 

kemerdeka an, pembe rontakan-pemberontakan itu dipimpin 

oleh para pahlawan. Seperti Sultan Agung, Pangeran Antasari, 

Sultan Hasanuddin. Karena perjuangan-perjuangan itu masih 

bersifat lokal, dan masih belum ada persatuan, maka segala 

perjuang an tersebut belum mencapai hasil sebagai mana yang 

dicita-citakan. Tanggal 20 Mei 1908 adalah dimulainya 

perjuangan baru, perjuangan mensiagakan rakyat maka masa itu 

dapat kita namakan masa siaga tanggal 28 Oktober 1928 

dengan sumpah pemuda di letakkan dasar untuk menggalang 
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persatuan dan kesatuan. Masa ini disebut juga dengan masa 

penggalang. Pada tanggal 17 Agustus 1945 ditegakkan negara 

republik Indonesia, maka ini dapat dinamakan masa menegak 

kan (penegak). Perjuangan selanjutnya adalah meng -isi 

kemerdekaan dengan pembangunan, baik pembangunan mental 

maupun fisik oleh karena itu kita me merlukan sosok pemimpin 

yang jujur dan penuh tanggung jawab, yang meman degani 

pelaksanaan pembangunan, dalam mem-bina bangsa dan negara. 

Bangsa ini buutuh adanya pemimpin yang dapat diandalkan. 

Dalam pembangunan perlu adanya bantuan-bantuan bahan bahan 

yang berup, kesadaran yang tinggi dan penataan yang baik, kita 

memulai dari penggalang untuk meramu (bahan-bahan) dari sini 

kemudian kita rakit (Susun) dan akhirnya kita terapkan 

(Praktek) untuk melaksanakan usaha tersebut. Tidak cukup 

sampai di situ kita masih butuh ada nya bantara-bantara 

(ajudan-ajudan, pengawas, kader) pembangunan yang kuat, baik, 

trampil dan bermoral Pancasila yang sanggup dan mampu 

melaksanakan pembangunan bangsa dan negara, serta 

memandeganinya (mengelolanya)

BENTUK TATA PELAKSANAAN KIASAN DASAR
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         Dalam hal ini tentunya diserasikan dengan keadaaan 

kepentingan dan perkemba ngan bangsa, dan masyarakat 

Indonesia. Kata-kata penting dalam urutan perjuangan bangsa 

sejak masa lampau sapai sekarang dipergunakan istilah-istilah 

dalam Gerakan Pramuka, dari usia 7 sampai 10 tahun disebut 

Siaga. Usia 11 sampai 15 tahun disebut Penggalang. Usia 16 

sampai dengan 20 tahun disebut Penegak dan untuk usia 21 

sampai dengan 25 tahun disebut Pandega, sedang yang lebih 

dari itu dan masih aktif disebut pembina, anggota yang yang 

mengurusi Kwartir disebut andalan.

ISTILAH UNTUK SATUAN

   Satuan kecil dari siaga adalah barung ( tempat penjaga 

ramuan bangunan) satuan dari beberapa barung disebut 

perindukan (tempat dimana anak cucu berkumpul) satuan untuk 

Penggalang disebut regu (gardu, pangakalan untuk meronda) 

satuan dari beberapa regu disebut pasukan (tempat suku 

berkumpul) satuan kecil dari penegak adlah sangga ( rumah kecil 

untuk orang yang diberi tanggng jawab menggarap sawah atau 

ladang) satuan besar dari pandega adalah Racana (pondasi, alas 

tiang umpak atap) 
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Tantangan para pramauka adalah pemecahan dengan segala 

masalah kesukarela an untuk kepentingan nasional selanjutnya 

setiap anggota pramuka yang menga akan kegiatan seharusnya 

melatar belakangi dengan romantika perjuangan bangsa dari 

jaman Rhatu Simo, Tarumanegara ...... sampai sekarang.

oO enak mengerti sesuatu yang tidak semua orang 

memahaminya Oo renungkan ? 

PRINSIP DASAR METHODIK PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Prinsip ini yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan, 

yang membeda kan dengan gerakan lainnya Baden Powell sebagai 

pendiri telah menyusunya dan menggunakan untuk membina 

generasi muda melalui pendidikan kepramukaa. Jika prinsip ini 

salah satu tidak diterapkan maka tidak lagi menjadi organisasi 

kepramuka an. Prinsip dasar methodik pendidikan kepramukaan 

yang diicetuskan oleh Baden Powell dalam anggaran kepramukaan 

sedunia Bab IV sebagai berikut:

1. Kewajiban terhadap Tuhan dan agama.

2. Setia kepada negara.

3. Persahabatan dan persaudaraan sedunia.
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4. Menolong sesama hidup.

5. Satya dan Darma Pramuka.

6. Kesuka relaan.

7. Non politik.

8. Metode latiahan yang unik bagi anak dan pemuda, dalam bentuk 

kegiatan yang diarahkan untuk menyiapkan mereka menjadi 

anggota masyarakat yang baik dan atas dasar :

 A Sistem beregu

 B sistem tanda kecakapan

 C kegiatan dialam terbuka.

PDMPK yang merupakan bukti bahwa kepramukaan itu bersifat 

UNIVERSAL dan syarat mutlak  untuk diterima sebagai anggota 

organisasi kepramukaan dunia.

Sedang dalam negara kita pramuka dengan menggunakan PDMPK 

adari hasil semi nar kepandu an nasional Indonesia di Tugu Jabar 

tanggal 21 sampai 24 Januari 1957 yang tidak terelepas dari yang 

asal prinsip itu ialah :

1. Prinsip kesuka relaan 

2. Prinsip Kode kehormatan, dalam bentuk janji dan ketentuan 

moral.

3. Sistem beregu.
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4. Satuan terpisah untuk putra dan putrio

5. Sistem tanda kecakapan

6. Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan

7. Penyesuaian dengan perkembangan Jawa.

8. Keprasahajaan hidup.

9. Swadaya.

Segala bentuk kegiatan harus berdasar pada prinsip tersebut 

pelaksanaannya harus diserasikan dengan keadaan agar tercapai 

apa yang menjadi tujuan ini harus meng arah pada pengembangan 

dan pembinaan watak, mental, jasmani, rohani, bakat, pengetahuan 

pengalaman dan kecakapan melalui kegiatan yang dilakukan dengan 

praktek dan praktis.

PRINSIP KESUKA RELAAN

Prinsip kesuka relaan adalah salah satu dari PDMPK menurut 

ketentuan AD dan ART Gerakan Pramuka. Kesuka relaan 

merupakan sikap atau perbuatan yang bukan karena paksaan. Sikap 

laku itu dilandaskan pada sifat-sifat:

 A Ketulusan hati.

 B Tanpa pamrih

 C Mengutamakan dari pada hak.
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 D Pengabdian.

 E Tanggung  jawab.

Prinsip ini dapat mengembangkan kepemimpinan yang bertanggung 

jawab. Pada anggota Gerakan Pramuka

CARA PELAKSANAAN PRINSIP KESUKA RELAAN

1. Kesuka relaan harus menjadi dasar bagi seseorang  untuk 

menjadi anggota Gerakan Pramuka kalau seseorang itu telah 

menjadi anggota  Gerakan Pramuka , maka atas dasar 

kesukarelaannya itu ia mentaati AD dan ART Gerakan Pramuka 

serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Gerakan 

Pramuka. Atas dasar kesukarelaan itu ia ikut berpartisipasi 

aktip dalam kegiatan-kegiatan yang dise lenggarakan oleh 

Gerakan Pramuka.

2. Seseorang itu adalah anggota Gerakan Pramuka serta 

menggunakan hak-haknya sebagai anggota Gerakan Pramuka , 

kalau;

 A Dengan suka rela mengucapkan janji sebagai kode 

kehormatan pramuka dalam suatu  pelantikan menjadi 

anggota Gerakan Pramuka.
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 B Dengan suka rela mengikuti kegiatan-kegiatan dalam 

rangka memenuhi persyaratan umum sebelum dengan kesuka 

relaan mengucapkan janji sebagai kode kehormatan pramuka.

 C Dengan suka rela menyatakan kesanggupannya untuk ikut 

membina dan mengembangkan Gerakan Pramuka sebelum 

dengan suka rela mengucapkan janji  sebagai kode 

kehormatan pramuka.

3. Kesuka relaan itu akan timmbul dan berkembang pada setiap 

peserta dalam peserta didik dalam Gerakan Pramuka.

 A Peserta didik meresakan suasana kekeluargaan yang akrab, 

cinta kasih, keadilan, kepantasan, kesanggupan berkorban, 

saling membantu, saling hormat-menghormati, disiplin dalam 

setiap satuan pramuka.

 B Peserta didik merasakan bahwa kepramukaan itu baginya 

menarik, ber guna bagi hidup dan penghidupannya, dihayati 

maksud, saran dan tujuannya serta sesuai dwengan aspirasi, 

kebutuhan, situasi dan kondisi peserta didik.

4. Atas dasar tersebut para pembina mampu untuk menciptakan 

berbagai faktor yang dapat emenumbuhkan kesukarelaan bagi 

peserta didik.
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PRINSIP KODE KEHORMATAN

1. Pengertian dasar kode kehormatan.

 A Kode adalah sandi dan sandi adalah sesuatu yang disimpan 

atau sesuatu yang  

     dirahasiakan, hanya boleh diketahui orang dalam

 B Kehormatan ialah rasa atau kesadaran yang timbul karena 

tahu akan harga  

    diri, rasa untuk mempertahankan harga dirinya, atau rasa 

malu berbuat sesuatu  

    yang dapat mengurangi harga dirinya.

 C Kode kehormatan adalah sesuatu norma atau ukuran 

kesadaran mengenai 

    akhlak(budi dan perbuatan baik)

2. A Kode kehormatan Gerakan Pramuka ialah suatu norma dalam 

kehidupan dan   

    penghidupan para anggota Gerakan Pramuka yang merupakan 

ukuran norma  

    atau standrart tingkah laku kepramukaan seorang pramuka 

Indonesia. Kode  

    kehormatan ini dijadikan pegangan hidup anggota Gerakan 

Pramuka.
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B Kode kehormatan terdiri dari :

   1.  Janji atau satya.

   2.  Ketentuan-ketentuan moral atau Darma.

C  Kode kehormatan untuk masing-masing golongan usia itu 

berbeda-beda,  

    Disesuaikan dengan perkembangan rohani dan jasmani 

masing-masing  

    golongan anggota Gerakan Pramuka ialah :

    1. Siaga untuk janji  adalah Dwi Satya. Untuk Darma Dwi 

Darma.

    2. Penggalang untuk janji Tri Satya. Untuk Darma adalah 

Dasadarma.

    3. Penegak untuk janji Tri Satya. Untuk Darma adalah 

Dasadarma.

    4. Pandega dan orang dewasa serta pembina untuk janji Tri 

Satya. Untuk Darma  adalah Dasadarma.

Tri Satya untuk penggalang , penegak dan pandega sedikit ada 

perbedaan.

3. PDMPK merupakan cara untuk membangun dan membina bidi 

yang luhur. Kode kehormatan mengandung 4 pokok : 

1  ISI
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Mengandung norma-norma ukuran moral  yang menyematkan 

benih-benih budi luhur bukan moralitas yang muluk-muluk dan 

mustahil untuk dilaksanakan melainkan yang sederhana dan 

praktis dapat dipraktekan oleh orang yang memang berusaha 

memprak tekkannya.

2  KESAKSIAN

Penerimaan kode kehormatan ini harus dinyatakan dihadapan 

saksi, supaya baik perse orangan maupun masyarakat lingkungan 

mengenalnyasebagai pramuka Indonesia.

3  SEGI SOSIAL

Kode kehormatan dengan sendirinya dalam masyarakat 

merupakan ukuran tingkah laku pramuka yang bersangkutan, 

sebab masyarakat juga mengukur dia selanjutnya dengan isi 

kode kehormatan itu. Ini berarti adanya kontrol dari 

masyarakat, baik masyarakat dilingkungan dekat maupun luas.

4   BERTANGGUNG JAWABAN

Penerimaan kode kehormatan menimbulkan suatu tanggung 

jawab pribadi yang lang-sung dan berat, namun tanggung jawab 

itu tidak dipikulnya sendiri, bersama dia ada jutaan pramuka 

didunia ini yang juga memikul tanggung jawab yang sama.
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CARA PENERAPAN KODE KEHORMATAN.

1. A Pelaksanaan suatu kode kehormatan tidak dapa dibangun 

diatas dasar lain kecuali dasar kesukarelaan.

B Kode kehormatan wajib diterima dengan rasa suka dan rasa 

rela oleh setiap anggota Gerakan Pramuka.

C Kode kehormatan yang diterima atas dasar kesuka relaan 

menimbulkan rasa tang gung jawab langsung terhadap ketinggian 

budi yang harus ada pada seorang pramuka.

2.  A Penerapan prinsip kode kehormatan harus dirasakan oleh 

setiap pramuka  

         bahwa ia  menerima kode kehormatan itu sebagai suatu 

tanggung jawab yang  

         berat tetapi  terhormat.

      B  Pembina pramuka harus mampu menciptakan suasana yang

dihadapi oleh jiwa  

          kode  kehormatan dalam semua kegiatan pramuka 

dimanapun. Kalau ia tidak 

          mampu men ciptakan yang sedemikian maka dapat dikatakan 

tidak berhasil 

          dalam tugas utama  nya membina pramuka.
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3.   Dalam menerapka prinsip kode kehormatan, maka pembina 

pramuka harus 

mampu memberikan pengertian kepada peserta didik bahwa 

kode kehormatan itu merupakan tali pengikat persatuan atau 

tali pelebur perpecahan menjadi kesatuan dari pada orang-orang  

yang sekode kehormatan. Kode kehormatan harus dirasakan 

sebagai beban bersama, hal ini akan menimbulkan rasa suka 

untuk menerima tanggung jawab itu dan rela melaksanakannya 

dalam hidup sehari-hari dan sebagai pengikat atau pemersatu, 

sehingga timbullah rasa bangga bahwa mereka termasuk dalam 

lingkungan yang has. Ialah lingkungan yang mampunyai kode 

kehormatan tertentu.

4. Dalam menanamkan kode kehormatan itu ada tiga cara :

a) Memberi pengertian melalui pertimbangan akalnya.

b) Menimbulkan semangat melalui pertimbangan rasa.

c) Membulatkan tekad/kemauan untuk melaksanakannya.

Harus : Menerapkan kode kehormatan pada diri kita sendiri 

sebelum meminta peserta didik menerapkannya buatlah acara yang 

praktis, efektif dan efisien dalam tugas membina pramuka.

SISTEM BEREGU
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 Pada hakekatnya sistem beregu adalah menetapkan anak-anak 

dan pemuda dalam kelompok-kelompok kecil. Masinng-masing 

kelompok itu dipimpin oleh salah seorang anak atau pemuda, 

anggota kelompok yang dipilih melalui kelompok yang 

bersangkutan.

 Sistem beregu tersebut adalah salah satu unsur PDMPK dan AD 

dan ART Gerakan Pramuka.

 Sistem beregu adalah dalam rangka mencapai tujuan Gerakan 

Pramuka.

CARA PELAKSANAAN SISTEM BEREGU

1. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan kecil  sebagai berikut 

:

a) Pramuka siaga dikelompokkan dalam satuan kecil yang 

masing-masing beranggotakan   6 – 10 anak didik. Satuan 

kecil ini disebut barung dan dipimpin oleh pemimpin barung 

dan wakil pemimpin barung. Kumpulan dari beberapa barung 

itu disebut perindukan, paling banyak 4 barung. Pemimpin 

dari kumpulan beberapa barung itu disebut Ketua barung 

utama.
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b) Pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan kecil yang 

masing-masing beranggotakan 6 – 10 adik didik. Satuan kecil 

ini disebut regu dan dipimpin oleh pemimpin regu dan wakil 

pemimpin regu. Kumpulan dari beberapa regu itu disebut 

pasukan, paling banyak 4 regu. Pemimpin dari kumpulan 

beberapa regu itu disebut pratama Ketua regu utama.

c) Pramuka penegak dikelompokkan dalam satuan kecil yang 

masing-masing beranggotakan 6 – 10 peserta didik. Satuan 

kecil ini disebut sangga dan dipimpin oleh pemimpin sangga 

dan wakil pemimpin sangga. Kumpulan dari beberapa sangga 

itu disebut pasukan, paling banyak 4 sangga. Pemim pin dari 

kumpulan beberapa sangga itu disebut pradana Ketua sangga 

utama.

2. Dalam melaksanakan sistem beregu, pembina dan pembantu 

pembina harus berusaha untuk menyerahkan kepemimpinan 

sebanyak mungkin kepada peserta didik, dan untuk dapat 

berdiri dibelakang layar.

3. Penerapan sistem ini harus disertahi dengan sistem among, 

dimana pembina bersikap di depan memberi teladan (ing ngarso 

sung tulodho) di tengah mem bangun kemauan (ing madyo 
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mangun karso) di belakang memberi kekuatan (tutwuri 

handayani).

4. Sistem beregu mengharuskan pembina pramuka untuk berani 

menyerahkan pimpinan kepada adik didik dengan resiko 

kesalahan yang dilakukan oleh peser ta didik. Kesalahan dalam 

kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik akan men jadikan 

pelajaran yang berfaedah bagi mereka. Pembina pramuka harus 

siap untuk menghadapi tantangan ini.

MAKSUD DAN TUJUAN SISTEM BEREGU

1.  Maksud sistem beregu adalah untuk memberikan kesempatan 

para pramuka 

     untuk  belajar mengelola satuan pramuka dan kegiatannya.

2.  Tujuan sistem beregu antara lain: 

 Melaksanakan PDMPK.

 Membina dan mengembangkan moral Pancasila.

 Membina dan mengembangkan rasa tanggung jawab.

 Membina dan mengembangkan kemampuan mengelola.

 Membina dan mengembangkan Demokrasi.

 Membina dan mengembangkan kepercayaan pada diri.
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 Membina dan mengembangkan rasa gotong-royong dan 

kerukunan.

 Membina dan mengembangkan sikap bermasyarakat.

   

MANFAAT SISTEM BEREGU

Manfaat sistem beregu adalah dengan menggunakan sistem 

beregu akan diperoleh manfaat antara lain :

 Memberi kesempatan untuk mengembangkan jiwa 

kepemimpinannya.

 Mempermudah perkembangan proses pendidikan.

 Mempermudah menggerakkan peserta didik.

 Mempermudah pengawasan dan pengamatan.

 Mempermudah perkembangan pribadi peserta didik.

 Memberi kesempatan peserta didik untuk berlatih hidup 

bermasyarakat, bergotong royong, kerja sama, tanggung jawab 

dan lain lain. 

PEMBENTUKAN REGU

1. Ada dua macam kelompok kecil  yaitu:
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 Regu tetap / barung tetap. Regu penggalang dan barung 

siaga.

 Regu tidak tetap, yaitu kelompok yang dibentuk untuk 

menyelesaikan sesuatu untuk sementara, misalnya untuk 

upacara, permainan, perlombaan dan sebagainya.

2. Padadasarnya regu / barung dibentuk sendiri oleh peserta didik 

dan mereka pulalah yang memilih siapa diantara mereka yang 

dijadikan pemimpin dan wakil pemimpin, bila ada kesulita baru 

pembina turut membantu.

3. Regu yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas dibentuk atas 

dasar pengelompo kan mereka yang mendapat tugas tertentu. 

Misalnya regu petugas upacara, petu gas dapur,korve dan lain-

lain, adakalanya regu ini terdiri dari regu gabungan.

4. Untuk menumbuhkan jiwa persatuan (jiwa regu, barung) maka 

anggota regu / barung itu memilih sendari nama kelompoknya, 

bendera, semboyan, kode dan seterusnya.

5. Para pemimpin regu / barung memilih salah seorang diantara 

mereka untuk men jadi pemimpin regu / barung utama.

TUGAS PEMIMPIN REGU

1. Tugas pemimpin regu / barung adalah :
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 Membantu Pembina

 Menjadi penghubung antara regu / berung dengan Pembina.

 Memimpin regu / barung dalam membagi tugas dan 

mengawasi pelaksanaan tugas regu / barungnya 

 Melatih anggota regu / barungnya sesuai dengan 

kemampuannya.

 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan regu / barung 

sesuai dengan keputusan dewan regu / barung.

 Membawa suara regunya dalam dewan (Siaga, penggalang 

dst.)

2. Wakil pemimpin regu / barungbertugas membantu pemimpin 

regu / barung

3. Pemimpin utama selain bertuga memimpin regu / barungnya juga 

bertugas memimpin dewan (siaga, penggalang, dst)

SISTEM TANDA KECAKAPAN

Sistem tanda kecakapan adalah  suatu cara yang ditata dan 

suatu tata cara mengguna kan tanda-tanda untuk menandai 

kecakapan, yang dimiliki oleh sipema-kai tanda kecakapan. Tanda 

kecakapan itu bukan merupakan tujuan, melainkan sebagai alat 

untuk mendorong dalam rangka mencapai tujuan gerakan pramuka :
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1. Tanda kecakapan diberikan kepada adik-adik didik setelah 

mereka berusaha untuk mendapatkan tanda kecakapan. 

Pemberian tanda kecakapan secara cuma-cuma akan 

mempengarui semangat juwa adik-adik didik.

2. Maka dalam pelaksaan terdapat unsu inifiatif dari peserta didik 

dan unsure belajar sendiri.

3. Bagi peserta didik yang mendapatkan tanda kecakapan :

a. Tanda kecakapan yang bersangkutan harus dapat 

dipertanggung jawabkan, oleh karena itu perlu adanya ujian.

b. Ujian berdasarkan permintaan peserta didik.

c. Penguji adalah Pembina atau orang lain yang diminta oleh 

Pembina.

d. Dalam menguji penguji hendaknya :

I. Proses ujian dirasakan sebagai peningkatan pengetahuan.

II. Memperhatikan kemampuan peserta didik dan jenis 

kelamin peserta didik.

III. Memperhatikan usaha mereka.

4. Pembina harus memberi mutifasi, membantu peserta didik 

terhadap apa yang 

      diperlukan dalam rangka untuk memperoleh tanda kecakapan.

5. Ada dua tanda kecakan, yaitu kecakapan umum dan khusus.



                                                                                   http://www.kanam21.co.cc

SISTEM SATUAN TERPISAH

Sistem satuan terpisah adalah :

1. Memisahkan antara satuan pramuka putra dan prmuka putrid.

2. Pembinaannya juga sesuai dengan jenisnya.

3. Khusus perindukan boleh dibina oleh Pembina putra dan putri. 

Penyelenggaraannya pun harus juga terpisah dan bila ingin 

bergabung haruslah minta persetujuan pada mabi, Ini semua 

tentunya tidak menyimpang dari ajaran PDMPK.

PRINSIP PENYESUAIAN DENGAN PERKEMBANGAN ROHANI 

DAN JASMANI

Dalam hal ini setiap orang berbeda dengan yang lain kalau 

tidak bentuk tubuhnya, berbedalah kekuatannya kalau tidak 

kekuatan yah kemampuan fikiranny atau tingkah laku dst.

Oleh karena itu maka gerakan pramuka menggunakan prinsip 

penyesuaian perkem bangan jasmani dan rohani pada anak.

MAKSUD PENGGUNAAN DAN CARA PENERAPANNYA

Agar supaya proses pendidikan kepramukaan dapat mengenai 

pada sasaran dengan pasti dan tepat pada tiap peserta didik.
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Untuk dapat mengetahui kebutuhan kemampuan dan minat 

anak, maka Pembina harus mengamati masing-masing dari anak 

didik.

Untuk memudahkan pelaksanaan prinsip penyesuaian dengan 

perkembangan rohani dan jasmani maka peserta didik digolongkan 

sebagai berikut :

1. Golongan anak-anak (pramuka siaga) usia ini jalan fikirannya 

masih berpusat padaInduk dan kurang mengenal nilai 

kemasyarakatan ]

2. Golongan remaja (penggalang) usia ini tidak mau diperlakukan 

seperti anak kecil dan sudah mengenal nilai kemasyarakatan.

3. Golongan Pemuda dan Dewasa ada tersendiri.

KEGIATAN MENARIK YANG MENGANDUNG PENDIDIKAN.

Pada dasanya setiap oaring senang akan  kegiatan yang 

mengembirakan, menyenangkan, baik kegiatan itu bersifat 

permainan, pekerjaan atau setengah pekerjaan. Kegiatan menarik 

dalam dunia kepramukaan di sebut “GAMES”  yang kurang tepat 

jika diartikan dengan permainan. 

Kegiatan menarik, games itu merupakan unsur  yang 

diperlukan dalam perkembangan hidup manusia. Pendapat dari ahli 
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pendidikan anak-anak lebih cepat berhasil jika dalam pendidikan 

diselenggarakan dalam bentuk kegiatan menarik yang mengandung 

pen didikan (Education Games) maka tepat jika pramuka meng-

gunakan prinsip tersebut. Mengingat pendidikan kepramukaan 

adalah pendi dikan non formal, di alam terbuka. 

Dalam hal ini bertujuan :

Jasmaniah, perkembangan badan, kesehatan, rohaniah, 

perkembangan jiwa, kepribadian dan watak.

Kegiatan menarik yang mengandung unsur pendidikan itu dapat 

dipilih dan diatur demikian rupa sehingga mendorong pramuka 

untuk aktif memecahkan masa-lah dan aktif dalam segala hal dari 

kegiatan menarik yang mengandung unsur pendi dikan dapat 

diperoleh :

a. Tambahan daya imajinasi dan daya cipta.

b. Kesadaran akan kemampuan dirinya.

c. Rasa percaya pada diri sendiri.

d. Rasa tanggung jawab.

e. Semangat gotong royong dan toleransi.

Ini adalah tugas Pembina untuk menyalur kegiatan yang 

bersifat kreatif itu menjadi menarik. Dengan demikian 
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mengalihkan kesukaan pramuka akan kegiatan yang rekreatif. 

Umpamanya :

Untuk siaga diusahakan cerita hayal (fable, legenda) sebagai latar 

belakang kegiatan tersebut, untuk penggalang cerita 

kepahlawanan, untuk penegak diperlukan latar belakang yang nyata 

dan logis dan dimana mungkun dibubui dengan humor yang sehat.

KEPRASAHAJAAN HIDUP DALAM GERAKAN PRAMUKA.

Prinsip ini termasuk dalam AD dan ART dalam PDMPK, oleh 

karena itu harus ditanam kan kesederhanaan sikap, kesederhanaan 

hidup dan lain-lain.    Kese- derhanaan hidup seperti yang 

ditegaskan oleh Bapak Presiden, bukan hidup melarat, kemiskinan , 

keter belakangan dan kebodohan.

Kesederhanaan hidup atau hidup sederhana yang akan

dilaksanakan berdasar methodic pendidikan kepramukaan itu 

berunsur “pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan) tidak 

boros serta tinggi rasa kesetiaan.

HAKEKAT KEPRASAHAJAAN HIDUP.

1. Hidup menurut kemampuan, bukan hidup gaya melarat.
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2. Dari segi keumuman ia hidup yang tidak melampaui 

kemampuannya. Bila ia kaya, tidak memamerkan kekayaannya, 

karena itu termasuk riak / pamer pemborosan.

3. Hidup yang melampaui kemampuannya akan memudahkan 

terjerumus kepada tindakan-tindakan sewenang-wenang baik 

diri maupun masyarakat.

4. Tindakan sewenang-wenang itu sangat tidak menguntungkan 

bagi semua fihak, serta melanggar norma social.

Ketahuailah bahwa kehidupan yang boros itu adalah saudara 

syaitan, dan tidak semua orang itu mengerti bahwa boros itu jelek 

dan tidak sesuai dengan darma yang ke 7 serta tidak pas dengan 

darma ke 10.

PRINSIP SWADAYA.

Swadaya adalah modal, sikap sifat hidup manuasia wira 

swasta yang memiliki jiwa inisiatif dan kemampuan kuat, sanggup 

dan berusaha berdiri diatas kaki sendiri, tidak bergantung pada

orang lain. Juga merupakan unsure PDMPK, AD dan ART gerakan 
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pramuka. Semua kegiatan ini harus dilaksanakan dengan usaha dan 

upaya sendiri.

Dengan prinsip swadaya, maka kita akan membiasakan hidup 

mandiri, yang selanjutnya akan mendapat tambahan rasa percaya 

pada diri sendiri, selanjutnya tumbuh kemauan-kemauan baru 

untuk membina menciptakan segala hal yang baik untuk 

mengetrapkan dan lain-lain.

Pelaksanaan.

Dalam menyelenggarakan kegiatan baik perorangan maupun 

kelompok supaya dibiasa kan mereka untuk merencanakan, 

mengoreksi dan melaksanakan kegiatan itu. Jangan ter gesa-gesa 

bagi Pembina untuk menarik kongklusi dan meng ambil alih dan 

melarangnya, karena takut adanya kesalahan, kesalahan merupa 

kan guru yang baik, karena pramuka supaya berusaha menjadi 

mutifator yang baik dalam memberikan contoh pelaksanaan 

swadaya.


