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CARA MEMBINA YANG BAIK.

Membina adalah  tugas pokok seorang Pembina yang  

dilakukan secara suka rela dan terus menerus. Sesuai dengan 

keputusan mentri P dan K No 0323 / U/1978 tanggal 28 Oktober 

tentang pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda, 

adalah melaksanakan upaya pendidikan baik formal maupun non 

formal secara sadar, berencana. Teratah, teratur, dan 

bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan 

membimbing dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang  

seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan ketrampilan sesuai 

dengan bakat, minat, keinginan serta kemauannya sebagai bekal 

untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri menambah meningkatkan 

mengembangkan diri, sesamanya dan lingkungannya kearah 

tercapainya martabat mutu dan kemampuan manusiawi yang 

optimal dan pribadi yang mandiri.

 FAKTOR YANG MENENTUKAN.

A. Dasar dan tujuan serta sasaran pembinaan.

B. Pembina sebagai pelaksana upaya pendidikan kepramukaan.

C. Pramuka sebagai peserta didik.

D. Lingkungan pendidikan.
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E. Sasaran pendidikan kepramukaan.

 FAKTOR DASAR PEMBINAAN

Faktor dasar pembinaan adalah Pancasila dasar falsafah 

bangsa.

 FAKTOR TUJUAN PEMBINAAN

Faktor tujuan pembinaan adalah  diserasikan dengan 

kepentingan dari bangsa Indonesia agar :

1. Menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur 

serta :

    a.  Tinggi mental, moral, dan kuat keyakinan.

    b.  Tinggi kecerdasan dan keterampilan.

    c.  Kuat dan sehat fisiknya.

2. Menjadi warga Negara Indonesia yang berpancasila, setia 

dan patuh pada Negara.

 FAKTOR SASARAN PEMBINAAN 

Faktor sasaran pembinaan yang ingin dicapai:

1. Kuat keyakinan beragamanya 

2. Tinggi mental dan moral serta berjiwa Pancasila.

3. Sehat segar dan kuat jasmaninya.
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4. Cerdas, tangkas dan terampil.

5. Berpengetahuan luas dan dalam.

6. Berjiwa kepemimpinan dan patriot.

7. Berkesadaran nasional dan peka terhadap perubahan 

lingkungan.

8. Berpengalaman banyak.

Sasaran dan pengembangan generasi muda menurut keputusan 

mentri diatas :

1. Sasaran pembinaan kerohanian, kepribadian dan kebudayaan.

2. Sasaran pembinaan jasmaniah.

3. Sasaran pembinaan dan pengembangan intelek.

4. Sasaran pembinaan dan pengembangan generasi muda dalam 

kerja dan profesi.

5. Pembinaan idiologi.

6. Pembinaan dan pengembangan patriotisme dan disiplin 

nasional.

7. Sasaran pembinaan  dan pengembangan kepemimpinan.

FAKTOR PEMBINA PRAMUKA
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Pendidikan merupakan factor yang penting, agar pendidik 

berhasil maka harus berprilaku baik dalam :

A. Menghadapi peserta didik. Untuk itu harus mempunyai sikap 

laku yang sesuai dengan system among, serta memelihara sikap 

yang berdasar pada:

 1.  Rasa cinta kasih, adil, kepantasan dan kesanggupan 

berkorban.

 2.  Rasa disiplin dan penuh inisiatif.

 3.  Rasa tanggung jawab terhadap tuhan, manusia dan 

lingkungan.

Bagi Pembina yang pandai, cerdas, cakap dari berbagai teori dan 

teknis, belum menjamin menjadi teladan kalau tidak mempunyai 

kemampuan, untuk bergaul dengan baik dan simpati.

B.  Mengetahui metode pendidikan kepramukaan

 1 Dalam semua golongan peserta didik, Pembina berperan 

sebagai teladan dan   

         laku yang bijak.

 2 Dalam golongan siaga, Pembina berperan sebagai 

pemrakarsa untuk  menimbulkan daya kreasi siaga, memberi 

dorongan dan cara untuk menyesuaikan diri dengan sesame 

siaga.
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 3 Dalam usia penggalang, Pembina berperan sebagai 

pamong, pemrakarsa untuk menimbulkan daya kreasi 

penggalang, pada saat penggalang mulai mengendor gerak 

dan semangatnya, pada saat berkreasi. Pembina hanya 

sebagai pendorong, sehingga gerak dan semangatnya 

meningkat.

METODE YANG DIPERGUNAKAN

Metode yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas 

haruslah sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat pramuka yang 

dibina.

Faktor lingkungan pendidikan

Faktor lingkungan pendidikan yang perlu diperhatikan adalah:

a. Keadaan dan lingkungan keluarga.

b. Keadaan dan lingkungan sekolah.

c. Keadaan dan lingkungan masyarakat.

d. Keadaan dan lingkungan tempat kegiatan.

Faktor sarana pendidikan

Faktor sarana pendidikan yang meliputi antara lain:

a. Bahan latihan kegiatan.

b. Metode latihan.
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c. Bahan latihan kegiatan

Pembina pramuka harus berusaha menguasai bahan latihan, 

meskipun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan orang 

lain yang lebih menguasai. Penguasaan bahan latihan perlu 

ditunjang dengan penggunaanmetode yang tetap sesuai dengan 

kepentingan, dan dalam melaksanakan metode harus disertai 

dengan sarana / alat dan perlengkapan yang tepat guna.

MEMBUAT ALAT DENGAN MEMANFAATKAN BAHAN-BAHAN 

YANG ADA DISEKITARNYA

1.  Membuat alat-alat dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada 

dimaksudkan untuk memperbaiki bahan yang asalnya tidak 

berfungsi, agar menjadi berguna.

2.  Dasar adalah darma ke 7.

3.  Tujuan adalah sebagai alat pendidikan, agar para peserta didik 

dapat hidup bersa haja, ekonomis, juga untuk menyiapkan 

berkreatif, hemat dan hidup bersahaja.

Bahan yang Menjadi Sasaran

Bahan yang menjadi sasaran antara lain :

1. Tumbuh-tumbuhan yang ada disekitarnya, akar, daun rumput 

dal lain-lain.
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2. Tanah, pasir dan batu-batuan.

3. Potongan kayu, bamboo, kain, karton dan lain-lain.

4. Bekas pembungkus, kaleng, plastic dan lain-lain.

5. Nama bumbu dapur, alat dapur, serta yang ada hubungannya 

dengan dapur.

Sasaran Dari Bahan Tersebut antara lain :

1. Sebagai alat perkemahan.

2. Alat latihan.

3. Permainan, bakti, kegiatan, memasak dan seterusnya.

Agar mengena dari kesemuanya itu maka bentuk 

Adanya suatu kerja kelompok.

Adanya diskusi dan Tanya jawab.

Adanya perlombaan dalam pembuatan dan dalam mengerjakan 

tugas.

PENILAIAN.

Proses membuat alat dengan menggunakan bahan yang ada 

disekitar itu perlu adanya suatu penilaian agar mereka semangat 

dalam mengerjakannya, diantara yang perlu dinilai antara lain :

a. Cara kerja mereka dalam mengerjakan tugas.

b. Dari hasil usaha dan semangat dalam kerja.

c. Memberi penghargaan bagi yang baik.
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d. Kesederhanaan dalam pembuatan hasil karya.

e. Memanfaatkan dari hasil karya mereka.

f. Selanjutnya itu tergantung pada pembinanya.

TANDA PENGENAL DALAM GERAKAN PRAMUKA

1. Tanda pengenal dalam gerakan pramuka adalah tanda yang 

dikenakan pada pekean seragam, yang dapat menunjukkan diri 

seorang anggota pramuka, satuan, asal daerah, wilayah, 

kemampuan, tanggung jawab, kecakapan serta tanda 

penghargaan yang dimilikinya.

2. Secara garis besar tanda pengenal dalam gerakan pramuka 

meliputi :

A. UMUM

Tanda yang dipakai secara umum oleh semua anggota pramuka 

yang dilantik, misalnya tutup kepala, pita leher, tanda 

pelantikan, tanda kepramukaan sedunia dan lain-lain.

B.     SATUAN 

Tanda yang menunjukkan satuan kwuartir tertentu tempat 

anggota pramuka bergabung, dari satuan terkecil sampai 

nasional, misalnya tanda barung, regu, gudep, lencana daerah, 

tanda krida dan lain-lain.
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C.      JABATAN

Tanda yang menunjukkan jabatan dan tanggung jawab seseorang 

dalam lingkungan gerakan pramuka misalnya : pemimpin regu, 

sangga, Pembina, mabi, andalan, pelatih, pamong saka, petugas, 

peserta kegiatan dan lain-lain.

D. KECAKAPAN

Tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, 

ketangkasan, kemampuan, sikap dalam usaha untuk memperoleh 

tanda tersebut, sesuai dengan golongan masing-masing. 

Misalnya : Tanda kecakapan umum Siaga, Penggalang, Penegak, 

Pandega, Pembina maher dan seterusnya.

Tanda kecakapan khusus untuk siaga hanya satu tingkat. Untuk 

penggalang ada 3 yaitu purwa, madya dan utama, sedang 

penegak dan pandega sama yaitu purwa, madya dan utama. 

Untuk pelatih Instruktur.

E. KEHORMATAN

Tanda yang dapat menunjukkan jasa atau penghargaan yang 

diberikan pada seseorang darma bakti, melati dan lain-lain. 

Yang dianggap cukup bermutu dan berguna, nisalnya : Untuk 

adik didik bintang tahunan, bintang wiratama, bintang teladan, 
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bintang peng hargaan dan lain-lain. Untuk orang dewasa, bintang 

melati bintang darma bakti bin tang tunas kencana dan lain-lain.

SYARAT TANDA KECAKAPAN UMUM SAN SYARAT

KECAKAPAN KHUSUS  SKU, SKK DAN TKK

a. Syarat kecakapan umum adalah yang wajib dilaksanakan oleh 

semua anggota pramuka untuk memperoleh salah satu tanda 

kecakapan umum.

b. SKU merupakan penerapan dari PDMPK, AD dan ART gerakan 

pramuka.

c. Seorang anak atau pemuda yang dengan suka rela ingin menjadi 

anggota pramuka, pertama-tama memasuki calon (tamu) selama 

satu sampai dua bulan, masa ini anggota tamu tersebut tidak 

diperkenankan untuk memakai seragam lengkap dan yang 

bersangkutan tetap ikut aktif dalam latihan untuk mencapai 

tanda kecakapan umum, setelah mereka tanda persyaratan 

kecakapan umum maka mereka berhak untuk dilantik dan 

diminta secara suka rela untuk mengu capkan janji sesuai 

dengan golongan, baru mereka berhak mendapatkan tanda 
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kecakapan umum dan berhak pula untuk memakai pakean 

seragam lengkap.

d. Keinginan untuk dihargai dan dipuji, disanjung atas prestasi 

yang diperolehnya itu merupakan sifat manusia secara umum, 

terutama anak didik pemuda dan umumnya manusia. 

Penghargaan itu merupakan rangsangan bagi adik didik agar 

lebih giat lagi dalam berlatih. Maka tanda kecakapan umum yang 

diperoleh seorang pramuka setelah berusaha menyelesaikan 

SKU, ini merupakan nilai pendidikan bagi anak, remaja, pemuda. 

Dan SKU pada pramuka mendidik untuk menghargai usaha, jerih 

paya, hasil karya dan lain-lain.

Dalam menguji SKU 

Lihat pada PDMPK tentang system tanda kecakapan.

1. Ujian SKU secara perorangan, tidak secara kelompok, walaupun 

pada praktek nya ada yang secara kelompok dalam mengerjakan, 

akan tetapi penilaian tetap individu.

2. Dengan urutan mata ujian sesuai dengan yang dikehendaki 

peserta

3. Ada waktu-waktu yang disepakati oleh kedua belah fihak.

4. Juka dalam ujian yang lulus maka Pembina membubuhi tanda 

tangan pada mata ujian SKU.
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5. Ujian SKU dapat dilaksanakan dengan.

a.   Langsung.

b.   Tidak langsung, dalam hal ini melalui kegiatan-kegiatan yang 

tanpa sepenge tahuan dari peserta didik, sehingga pada saat 

Pembina menyatakan lulus, gembiralah peserta didik itu.

SYARAT KECAKAPAN KHUSUS DAN TANDA KECAKAPAN
KHUSUS
Apakah SKK dan Apa pula TKK itu.

SKK adalah syarat yang wajib dipenuhi, untuk memperoleh 

tanda kecakapan husus.

TKK adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, 

kemahiran ketangkas an, keterampilan dalam bidang tertentu.

Kecakapan khusus adalah kepandaian, dalam bidang tertentu 

yang lain dari kecaka pan umum yang didasarkan atas SKU, yang 

dimiliki oleh seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya, 

serta diperolehnya melalui proses pendidikan dan pro ses ujian.

Bagai Mana TKK Dilaksanakan.

1. Macam TKK tidak dapat dibatasi jumlahnya mengingat keadaan 

kemampuan dan keperluan masyarakat, serta keadaan, 

keperluan sifat, manta dan bakat perserta didik.
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2. TKK digolongkan menjadi 5 golongan  yaitu :

a. Bidang agama, mental, moral, spiritual pembentukan pribadi 

dan watak dengan warna dasar KUNING.

b. Bidang patriotisme dan seni budaya dengan warna dasar 

MERAH.

c. Bidang keterampilan dan tehnik pembangunan dengan warna 

dasar HIJAU.

d. Bidanag ketangakasan dan kesehatan dengan warna dasar 

PUTIH.

e. Bidang sosial perikemanusiaan,  gotong royong, ketertiban 

masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup dengan 

warna dasar BIRU.

Pembina hendaknya membantu peserta didik dalam proses 

pencapaian, serta memb eri mutifasi, agar memperoleh TKK. TKK 

yang dimiliki peserta didik harus dapat dipertanggung jawabkan, 

jika tidak demikian maka TKK tersebut dapat dicabut oleh kwartir 

melalui Pembina yang bersangkutan, dan kalau terbukti. 

Dalam proses pengujian untuk memperoleh TKK sama dengan 

sistem tanda kecakapan dan syarat kecakapan umum.

Syarat mencapai TKK dan pemakaiannya

1. Memiliki SKK (syarat kecakapan khusus)
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2. Sudah dilantik siaga Bantu / penggalang rakit.

3. Baju siaga tidak boleh oleh pengggalang, begitu pula dengan 

baju penggalang dipakai oleh penegak dan lain-lain.

Pemakaian dalam hal ini diseragamkan pada siaga, penggalang 

yang sudah dilantik siaga Bantu dan untuk penggalang rakit. 

Peletakannya pada lengan baju kanan paling banyak 5 buah 

selebihnya dipasang pada tetampan / selendang kehormatan.

TKK warna dasar kuning antara lain :

Shlat, qori’, pidato, khutbah, menabung, muazin, dharmika,saksi 

kristus, gereja, bhakti dan lain-lain.

TKK warna dasar merah antara lain :

Menghidangkan (menu), diirigen, pengarang, juru tulis, pelukis, 

pengatur rumah dll.

TKK warna dasar hijau antara lain :

Memasak, penjelajah, peta pita, isyarat semapur, koleksi 

perangko, penjahit dan lain-lain

TKK warna dasar putih antara lain :

Penolong, penyelidik, pengamat, pesilat dan lain-lain.

TKK warna dasar biru antara lain :

Pertolongan pertama pada kecelakaan, penerima tamu, 

koresponden, pengaman kamping dan lain-lain.



                                                                                   http://www.kanam21.co.cc


