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KEGIATAN BERMUTU YANG MENGANDUNG UNSUR 

PENDIDIKAN

Kegiatan kepramukaan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, 

harus mengarah pada sasaran pendidikan, yaitu pengembangan dan 

pembinaan watak, mental jasmani rohani, pengetahuan, pengalaman 

dan keterampilan pramuka dan kegiatan harus dilandaskan pada :

Keadaan Saat ini yang meliputi :

1. Kebutuhan anak dan pemuda.

2. Keinginan dan tuntutan anak, pemuda setempat.

3. Bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

4. Tehnologi yang baru.

5. Menanamkan sistem beregu.

6. Dengan perangsang sistem TKK dan SKU dan syarat pramuka 

garuda.

7. Kegiatan selalu berfariasi

Dakam Melaksanakan Segala bentuk kegiatan Pembina harus 

mempunyai sikap laku :

1. Ing ngarso sung tulodho.

2. Ing madyo mangun karso.

3. Tut wuri handayani.
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Agar kegiatan tersebut tetap bermutu hendaknya diperhatikan 

bahwa :

a. Melakukan lebih baik dari pada berdiam diri.

b. Menjadi peserta lebih baik dari pada penonton.

c. Lebih menyenangkan dilakukan pada alam terbuka.

d. Hal-hal yang aneh menyenangkan dari pada yang biasa dilakukan.

Lebih menyenangkan dilakukan dengan hal-hal yang nyata, penuh 

dengan tanda Tanya dan lain-lain.

Agar kegiatan itu terarah perlu adanya pemrograman dalam 

kegiatan :

a. Bahan yang diperoleh dari hasil kegiatan dari sebuah 

pengamatan.

b. Manusia sebagai pelaksanadan peserta kegiatan.

c. Perencanaan biaya kegiatan dan

d. Alat yang digunakan serta methode kegiatan.

BERKEMAH YANG BAIK
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Kemah 

Berkemah adalah hidup dialam terbuka, tinggal didalam 

tenda, berkemah yang baik bukan berarti pindah rumah dengan 

segala perlengkapannya akan tetapi mampu hidup dengan alat yang 

sederhana dan secukupnya saja.

Berkemah yang baik akan dapat mengena pada tujuan dari 

kegiatan tersebut yaitu dapat memberi kesenangan hidup dan 

kebahagian jiwa, menambah pengetahu an, pengalaman, tanpa 

merugikan semua fihak.

Macam Perkemahan

Menurut waktu tempat dibagi menjadi :

a.  Persari. Untuk siaga yaitu siang hari saja.

b.  Persami untuk penggalang, sehari semalam untuk penggalang.

c.  Perkemahan yang lebih dari tiga hari.

Menurut Tempat 

Menurut tempat dapat dibagi menjadi :

a. Perkemahan tetap, dari awal sampai akhir tetap saja disitu.

b. Perkemahan safari, berpindah-pindah.

Menurut tujuan 

Berkemah menurut tujuan antara lain :

a. Untuk lomba.
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b. Untuk persahabatan.

c. Untuk berkarya.

d. Untuk penyelidikan suatu proyek.

e. Untuk rekresi.

Menurut Jumlahnya

Berkemah menurut jumlahnya :

a. Perkemahan dua orang.

b. Perkemahan satu orang.

c. Perkemahan satu perindukan, pasukan dan lain-lain.

d. Perkemahan tingkat ranting, cabang, daerah, nasional bahkan 

sampai tingkat dunia.

TEMPAT DAN TENDA

1. Tidak terlalu jauh dari sumber air, tidak dengan kampong, tidak 

jauh dengan pasar, pos keamanan, kesehatan. Tanahnya rata, 

atau agak miring sedikit, ada pohon pelindungnya, pemandangan 

disekitar indah dan menarik.

2. Pengaturan tenda dengan baik sehingga tampak rapid an indah, 

tendanya kencang dan rata, sesuaikan dengan sirkulasi angina, 

sinar matahari menyapu halaman dalam tenda.



                                                                                   http://www.kanam21.co.cc

3. Tenda jangan diletakkan pada bawah pohon, ini berbahaya jika 

ada petir dan hujan.

4. Sebelum  tenda dipasang terlebih dulu tempatnya harus 

dibersihkan.

5. Didalam tenda dapat ditumpuki dengan dedaunan sebagai alat 

tidur. Jika siang hari dedaunannya dikeluarkan.

6. Pagarilah sekeliling tenda dengan serapi mungkin.

7. Tempat tenda tidur harus lebih atas dari tenda-tenda yang lain.

MAKSUD DAN TUJUAN BERKEMAH

Maksud dari gerakan pramuka dalam berkemah.

a. Mempraktekkan system beregu.

b. Prinsip swadaya dan keprasahajaan hidup.

c. Memperkuat jasmani dan rohani dalam bidang 

pengembangannya.

d. Mempraktekkan hidup beragama.

e. Sebagai alat untuk mengamati adik didik.

Tujuan dari gerakan pramuka dalam berkemah adalah :

a. Meningkatkan ketakwaan terhadap tuhan.

b. Membina mental dan kepercayaan pada diri.

c. Meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh.
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d. Melatih daya kreasi, ketangkasan, keterampilan.

e. Membina kerjasama gotong royong dan kerukunan.

f. Melatih hidup prasahaja.

g. Memperluas pengalaman dan menambah pengetahuan.

h. Menanamkan kecintaan  pada tanah air agar timbul rasa untuk 

berbakti.

PERLENGKAPAN DALAM BERKEMAH.

Perlengkapan dalam berkemah adalah perlengkapan usaha 

yang praktis dan ringan mudah dibawah dan serba guna. 

Perlengkapan dapat dibagi menjadi :

a. Perlengkapan pribadi meliputi :

    Alat makan dan minum

    Alat tidur, sholat,

    Alat latihan 

    Obat-obatan pribadi

    Perlengkapan lain, seperti senter, lilin, korek, olahraga dll

b. Perlengkapan kelompok

    Tenda dan perlengkapannya

    Alat masak, latihan, kompas dan bendera

    Tas P3K dan alat lain cangkul sabit dll
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c. Perlengkapan pasukan

    alat upacara

    alat latihan

    tenda pasukan, dan tenda pembinanya dengan segala 

perlengkapannya.

Cara pembawaan tersebut dapat dibagi-bagi dengan anggota agar 

merata kesemuanya dapat kebagian dengan tidak mengurangi rasa 

kesemena-menaan

Segala perlengkapan itu semuanya haruslah di jemur dan ditata 

sedemikian rupa sehingga terlihat rapi dan tidak terkesan kempro.

KEGIATAN

Aturlah acara kegiatan sebaik mungkin sehingga tidak 

terlalui sesaatpun acara yang luang Buatlah fariasi dalam kegiatan 

agar tidak membosankan dll. Gunakan kesempatan yang ada 

denganmenikmati keindahan alam, menghirup udara segar, 

mengamati aneka ragam flora dan fauna guna untuk mendekatkan 

diri kepada Tuhan dan sehingga timbul rasa cinta kepada tanah air.

Mempelajari alam sekitar, binatang, cuaca binatang, lapisan 

tanah dan berbagai jenis tanah. Mempelajari tata kehidupan 

masyarakat budaya, bahasa, kese nian, dan mata pencaharian. 
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Latihan ketangkasan dan ketrampilan, untuk haling rintang, 

penjelajahan, gladi tanggu latihan kecerdasan dll. Menambah 

pengalaman yang berharga dalam hidup. Jangan sekali-kali kemah 

hanya masak makan tidur, dan berbuat tanpa manfaat. Pergunakan 

dalam berkemah dengan sebaik-baik mung kin.

EVALUASI DALM PERKEMAHAN

Adakan evaluasi dalm setiap kegiatan agar tidak terkesan 

pengkaburan dalam kegiat an Cari kekurangannya, usahakan tidak 

merusak alam sekitar, tidak merusak tata kehidupan penduduk. 

Jaga bahaya kebakaran. Banjir, bah, petir dsb catatlah kegiat an 

yang penuh dengan pengalaman itu baik yang berhasil maupun yang 

tidak ber hasil sebagai bahan pertimbangan kelak

API UNGGUN SEBAGAI ALAT PENDIDIKAN

1. Kehidupan nenek moyang dari dulu tidak pernah melupakan api 

unggun setiap malam dipakai sebagai tempat pertemuan, juga 

sebagai penghangat badan dan menjauhkan binatang buas, juga 

dipakai sebagai tempat musyawarah, mengadili pelanggar, 

memasak, bergembira dan lain-lain.
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2. Penyusunan onggokan kayu disesuaikan dengan sikon dan bahan 

yang ada ditempat.

3. Cara-cara berapi unggun perlu dihidupkan kembali sebagai 

pengingat sejarah dan sebagai alat pendidikan.

4. Tujuan api unggun adalah sebagai alat pendidikan untuk melatih 

keberanian diri dan kepercayaan pada diri melalui pentas seni.

ISI API UNGGUN

1. a. Resmi

         Api unggun dipakai sebagai upacara hidmat dan dipakai untuk 

riang itu sangat        

         sedikit.

      b. Api unggun biasa.

          Dipakai sebagai hiburan, suasana riang, dalam batas-batas 

ketertiban dan  

          kesopanan.

2. Nilai pendidikan dari api unggun antara lain :

a.   Mmepererat rasa persaudaraan.

b.   Memupuk kerjasama.

c.   Menambah rasa keberanian.

d.   Membuat suasana kegembiraan. Kebebasan.
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e.   Mengembangkan bakat dan minat.

f.  Memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton.

3. Bentuk Api Unggun

a. Asli yaitu yang dibuat dari unggukan kayu beneran di tempat 

yang terbuka.

b. Tiruan.  Api unggun yang dipakai bukan dari kayu beneran 

melainkan dari listrik sebagai pengganti dari kayu yang asli. 

Ini dilakukan pada ruangan tertutup, dalam gedung atau 

tempat terbuka yang tidak mungkin untuk dibuat api unggun.

4. Syarat-syarat Tempat

Tempat yang dipergunakan harus memenuhi persyaratan antara 

lain :

a. Medan terbuka, lapangan luas.

b. Tanah kering dan rata.

c. Suasana lapangan tenang.

d. Terlindung dari angina kencang

e. Bila tempat itu tidak memungkinkan, maka haruslah diberi 

alas dengan batang pisang dan diatasnya diberi lapisan seng 

agar tidak mengganggu lingkungan yang ada, missal 

rerumputan, pafing, aspal dan lain-lain.
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MACAM-MACAM BENTUK PENYUSUNAN API UNGGUN

1. Bentuk piramida segi tiga.

2. Bentuk piramida bujur sangkar.

3. Bentuk pagoda tegak.

4. Bentuk pagoda roboh.

5. Bentuk kursi.

6. Penggunaan bentuk-bentuk semacam itu hanyalah untuk 

mempermudah dalam menyalakan dan sebagai fariasi dalam 

penyusunan.

Penyalaan api unggun dalam setiap kegiatan usahakan beda 

agar peserta 

            didik tidaklah jemu dan tidak membosankan.

Hindarkan Kepada Adik Didik

Bahwa :

Berilah pengertian bahwa kegiatan semacam itu bukan 

menyembah api, melainkan auntuk mengingat akan sejarah nenek 

moyang kita, juga bukan untuk mendewakan terhadap api  serta 

memujanya, melainkan kita menggunakan api dipakai sebagai salah 

satu sarana pendidikan untuk adik didik, coba lihat sejarah asal 

mula api unggun, sebagai penghangat, pengusir binatang, berkumpul 

dan lain lain.
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Dari kegiatan api unggun itu dapat di telaah sebagai berikut :

1. Api unggun yang menyala di umpamakan sebagai semangat 

gelora juwa sanubari semangat yang ada didada tiada pernah 

akan padam, menggelora seperti gelora apiyang menyala-nyala.

2. Abu bekas api unggun itu dapat dipergunakan sebagai obat luka-

luka.

3. Tempat yang dipergunakan itu sebagai saksi, bukti bahwa disitu 

pada saat itu telah dipakai untuk sebuah kegiatan yang tidak 

akan terlupakan begitu saja, kenangan yang pernah terjadi 

disitu talah menjadi sebuah bukti nyata.


