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JENIS UPACARA DALAM GERAKAN PRAMUKA

Upacara Umum

Upacara yang dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan 

menggunakan ketentuan yang berlaku secara umum.

UPACARA Pembukaan / Penutupan

Upacara yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan usaha 

untuk memulai dean mengahiri suatu pertemuan dalam 

pramuka.

Upacara Pindah Golongan

Upacara yang dilakukan dalam rangka pemindahan golongan 

ke golongan lain yang lebih tinggi dalam usia sesuai dengan 

ketentuan.

Upacara Kenaikan Tingkat

Yakni dalam mengesahkan kenaikan tingkat kecakapan umum 

yang dicapai oleh anggota pramuka sesuai dengan SKU yang 

berlaku.

Upacara Meninggalkan Ambalan

Dalam rangka mengatur pramuka penegak dan pandega untuk 

terjun kemasyara- kat dan berbakti secara langsung sesuai 

dengan bidangnya.

Upacara Pelantikan dan lain-lain.
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Petugas Dalam Upacara

a. Pembina Upacara

b. Pemimpin Upacara

c. Pengatur Upacara

d. Pembawa Acara

e. Pengibar Bendera

f. Petugas lain

LAMBANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Gambar Lambang Negara dapat dipergunakan pada :

a. Mata uang kertas atau logam.

b. Materai

c. Surat Ijazah Negara

d. Pakaian resmi yang dianggap perlu oleh pemerintah

e. Buku yang diterbitkan oleh pemerintah

f. Buku himpunan UUD ‘45

g. Surat kapal dan barang dengan ijin

h. Cukai rokok.

1.  Pasal 11 PP No 43 tahun 1958
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a. “ ….Lambang Negara digunakan sebagai lencana oleh warga 

Negara indonesia yang berada di luar negeri”.

b. Jika Lambang Negara digunakan sebagai lencana, maka 

lambing itu  harus dipasang sebelah kiri atas.

2.  Pasal 12

      a.    “……. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam 

PP tentang  

            janji dan bendera jabatan maka dilarang menggunakan 

lencana Negara 

            bertentangan dengan peraturan pemerintah ini”.

c. Pada lambing Negara dilarang menaruh huruf, kalimat angka, 

gambar atau tanda -  lainnya.

c.   Dilarang menggunakan lambing Negara sebagai perhiasan, 

cap dagang,  

      reklame  perdagangan atau propaganda politik dengan cara 

apapun juga.”

3.  Pasal 13

      “ …… Lambang negara untuk perorangan, perkumpulan, 

organisasi, partikelir  

      tidak  boleh sama atau pada pokoknya menyerupai lambing 

Negara”  
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PERATURAN PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA 

             Dalam peraturan pemerintah No 43 th 1958 diatas 

tentang tata cara penggunaan lambing Negara.

             Setiap Negara mempunyai lambing Negara yang 

mengambarkan kedaulatan, kepribadian dan kemegahan Negara 

itu. Dalam th 1950 Pemerintah RI membentuk suatu panitia husus 

untuk menciptakan lambing Negara, dan berhasil membentuk 

Garuda Pancasila. Itu disahkan dengan peraturan pemerintah No 

06 th 1951. Penggunaan lambing Negara ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah No 43 th 1958 tentang penggunaan lambing 

Negara Republik Indonesia.

PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA DILUAR GEDUNG

1. Rumah jabatan Presiden dan wakil presiden, mentri, 

gubernur, kota madya dan kepala daerah.

2. Gedung cabinet, perdana mentri, departemen, DPR, MPR dan 

lain-lain.

3. Gedung perwakilan Negara RI di luar negeri

PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA DILUAR GEDUNG
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1. Kantor kepala daerah

2. Ruang siding DPR MPR

3. Ruang siding pengadilan negeri

4. Markas angkatan bersenjata 

5. Kantor imigrasi

6. Kantor Bia dan Cuaki

SEJARAH BENDERA MERAH PUTIH

1.  Penggunaan dan arti warna merah putih di bumu Indonesia 

I. Dalam sejarah Indonesia terbukti, bahwa bendera merah 

putih berkibar th 1292 oleh tentara Jayakatwang ketika 

melawan kekuasaan Kertanegara(Singasari) 1222-1292 yang 

tertulis dalam buku, tulisan bahasa jawa kuno tertera tahun 

1216 Caka(1292 masehi) menceritakan perang antara 

Jayakatwang dengan Raden Wijaya.

II. Buku Negara kertagama menceritakan tentang digunakannya 

warna merah putih dalam upacara-upacara hari kebesaran 

raja, pada masa Hayam Wuruk yang bertahta di Kerajaan 

majapahit th 1350-1389 M Menurut  Prapanca gambar 

gambar yang dilukiskan pada kereta – kereta raja-raja yang 

menghadiri hari kebesaran itu bermacam-macam itu antara 
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lain Kereta raja Puteri Lsem dihiasi dengan banteng putih, 

Raja putri Daha keretanya dihiasi dengan buah maja yang 

berwarna merah, atas dasar uraian itu bahwa Kerajaan 

Majapahit warna merah putih merupakan warna yang 

dimuliakan.

III. Dalam buku kitab Tambo Alam Minangkabau yang disalin pada 

tahun 1840 dari buku yang lebih tua terdapat gambar 

bendera alam Minangkabau, berwarna merah putih hitam. 

Bendera itu  merupakan pusaka peninggalan zaman kerajaan 

melayu minangkabau dalam abad ke 14 ketika Maha Raja 

Aditiawarman memerintah 1340-1337                                                                                                         

Merah : Warna Hulubalang (yang memegang 

Pemerintahan)                          Putih : Warna Agama, 

(Alim Ulama)                                                    Hitam

: Warna adat Minangkabau (penghulu adat)

IV. Warna merah putih dikenal dengan sebutan warna gula 

kelapa. Merah putih tersebut gula kelapa tidak berarti 

“merah” lambing “gula” dan “putih”lambing warna buah nyiur 

yang telah dikupas. Di Kraton Solo terdapat pusaka 

berbentuk bendera merah putih peninggalan kyai Ageng 
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Tarub putera Raden Wijaya yang kemudian menurunkan raja-

raja di jawa.

V. Dalam kitab babat tanah jawa yang bernama babat mentawis

jilid II hal 123 disebutkan bahwa ketika sultan Agung 

berperang dengan negeri pati tentaranya bernaung dibawah 

bendera merah putih “gula kelapa” Sultan Agung memerintah 

tahun 1613-1645

2. Juga dibagian lain dari kepulauan Indonesia terdapat bendera 

yang berwarna  

    merah putih, misalnya di Aceh, Palembang,Masluku dan 

sebagainya meskipun 

    sering dicampuri dengan gambar-gambar lain.

3. Pada umumnya warna merah merupakan lambing keberanian, 

kewiraan sedang  

    warna putih merupakan lambing kesucian.

Merah Putih Dalam Abad XX

a. Bendera merah putih untuk berkibar pertama kalinya dalam 

abad XX sebagai lambing kemerdekaan ialah di benua Eropa. 

Pada tahun 1922 perhimpunan Indonesia mengibarkan 

bendera merah putih di Negara belanda dengan kepala 

banteng ditengah-tengahnya.
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b. Dalam tahun 1927 lahirlah di Bandung Partai Nasional 

Indonesia. Yang mempunyai tujuan Indonesia merdeka. PNI 

mengibarkan bendera merah putih kepala banteng.

c. Pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk pertama kalinya 

bendera merah putih berkibar sebagai bendera kebangsaan. 

Dalam kongres pemuda Indonesia di Jakarta. Sejak itulah 

bendera merah putih berkibar di seluruh pelosok kepulauan 

Indonesia. 

Sang Saka Merah Putih di Bumi Indonesia Merdeka

1.  Pada tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta

memproklamirkan  

     kemer-dekaan Indonesia dengan dikibarkannya bendera merah 

putih di gedung  

     pegangsaan timur No 56 Jakarta merupakan pertama kalinya 

pengibaran merah   

     putih di bumi  Indonesia merdeka.

2.  Dalam UUD 45 Bab I pasal 1 ditetapkan bahwa Negara 

Indonesia adalah 

     Negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam pasal 35 

ditetapkan bahwa  

     bendera Negara adalah merah putih.
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3.  Dengan ditetapkannya merah putih sebagai bendera Negara 

maka serentak  

     seluruh  rakyat Indonesia dan pemuda Indonesia menegakkan, 

mengibarkan 

     dan mempertahan-kan sang merah putih di bumi Indonesia.

4.  Bendera merah putih yang dikibarkan di gedung pegangsaan 

timur 56 disebut  

     bendera pusaka. Bendera pusaka tiap tahun selalu dikibarkan 

didepan istana  

     pada tiang yang  tingginya 17 meter. Setiap hari proklamasi 

kemerdekaan  

     Republik Indonesia. Sejak tahun 1969 bendera pusaka tidak 

dikibarkan karena  

     sudah tua dan sebagai  pengantinya dibuat duplikat yang dibuat 

sutera alam  

     Indonesia. Dalam sejarah perjuangan bangsa bendera pusaka 

tidak pernah jatuh  

     ketangan musuh  Meskipun tentara kolonial belanda menduduki 

ibu kota  

     Negara Republik Indonesia.

Peraturan Penggunaan Bendera Kebangsaan Indonesia
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Penggunaan bendera kebangsaan Indonesia ditetapkandalam pp No 

40 th 1958

Dalam peraturan ini diatur mengenai :

a. Bentuk dan jenis

b. Waktu dan cara penggunaan

c. Tata tertib dalam penggunaan

d. Penggunaan bersama-sama dengan bendera lain 

e. Penggunaan di kapal

f. Penggunaan di lingkungan angkatan bersenjata

g. Penggunaan di luar negeri

h. Aturan hukuman.

1. Bab I pasal 1 PP No 40 th 1958

“ … Bendera kebangsaan sang merah putih, selanjutnya 

disebut bendera kebangsaan, berbentuk segi empat panjang 

yang lebarnya dua-pertiga dari panjangnya, bagian atas 

warna merah bagian bawah warna putih sedang kedua bagian 

itu sama lebarnya….”

Bab I pasa 4 PP No 40 th 1958

“…… Bendera pudaka ialah bendera kebangsaan yang 

digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta 

pada tanggal 17 Agustus 1945. 
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2. Setiap anggota gerakan pramuka berkewajiban untuk 

menghayati, melaksanakan dan mentaati PP No 40 th 1958 

tentang bendera kebangsaan republik Indonesia.

SEJARAH LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Lagu Indonesia Raya Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

Setiap bangsa di dunia memiliki lagu kebangsaan, lagu 

kebangsaan itu bukanlah sekedar merupakan lagu untuk keindahan 

belaka, tetapi merupakan ungkapan dan cetusan cita-cita nasional 

bangsa yang bersangkutan. Ia merupakan sublimasi api perjuangan 

bangsa dalam mencapai cita-cita nasional dan memperta-hankan 

kemerdekaan dan kehormatan bangsa.

a. Lagu Indonesia Raya merupakan gubahan komponis muda 

Indonesia bernama Wage Rudolph Supratman.

b. Almarhum adalah seorang guru dan juga pernah menjadi 

wartawan surat kabar “kaoem moeda” dan pengarang buku, 

sejak kecil beliau senang bermain biola.

c. Wage Rudolph Supratman adalah putra seorang sersan 

instruktur Mas Senen Sastro Soehardjo. Wage Rudolph 

Supratman dilahirkan di Jatinegara pada tanggal 9 Maret 
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1903 dan meninggal dunia pada malam selasa tanggal 16 

Agustus 1938 di Surabaya.

d. Wage Rudolph Supratman mempersembahkan lagu Indonesia 

Raya kepada masyarakat didalam kongres pemuda Indonesia 

tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Indonesische ClubJl 

kramat no 106 Jakarta. Lagu tersebut untuk pertama kalinya 

dipersembahkan sesuai dengan semangat persatuan pemuda 

yang menyala-nyala pada waktu itu.

e. Sejak saat itu setiap ada pertemuan, perkumpulan selalu 

dibuka dan ditutup dengan lagu Indonesia Raya. Seluruh 

rakyat Indonesia yang sadar mengakui lagu Indonesia Raya 

sebagai lagu kebangsaan.

f. Pada zaman penjajah Belanda lagu Indonesia Raya dilarang 

dan dihalang-halangi juga di suruh untuk mengubah 

kalimatnya, berkat kegigihan sema-ngat persatuan dan 

perjuangan rakyat dan pemuda Indonesia segala rintang-an 

itu dapat dilenyapkan.

Indonesia Raya Sesuda 17 Agustus 1945

a. Setelah Proklamasi, lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai 

lagu kebangsa-an lagu lagu Indonesia Raya semasa 

perjuangan merupakan sublimasi pengorbanan perjuangan 
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rakyat untuk mengusir merebut dan mempertahan kan 

kemerdekaan.

b. Dalam UUD Sementara Republik Indonesia th 1950 pasal 3 

ayat 2 lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu 

kebangsaan  Indonesia .

Peraturan Penggunaan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

1. lagu Kebangsaan Indonesia Raya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah no 44 th 1958 tentang lagu kemerdekaan  Indonesia 

Raya meliputi :

a. Ketentuan umum

b. Penggunaan lagu kebangsaan

c. Penggunaan lagu kebangsaan bersama-sama dengan lagu 

kebangsaan asing

d. Penggunaan lagu kebangsaan kebangsaan Asing sendiri.

e. Tata tertib dalam penggunaan lagu kebangsaan.

2. a.      Pasal 1 Bab 1 PP No 44 th 1958 berbunyi :

            “ ……. (1) Lagu kebangsaan republic Indonesia Raya 

selanjutnya disebut  

            “lagu Kebangsaan” ialah Lagu Indonesia Raya.

            (2) Lagu kebangsaan tersebut dan kata-katanya ialah 

seperti tertera pada  
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             lampiran peraturan pemerintah ini…”

b .   Pasal 4 Bab II Peraturan Pemerintah No 44 th 1958, 

berbunyi :

      “ ………….Lagu kebangsaan Indonesia Raya 

diperdengarkan/dinyanyikan 

a. Untuk menghormati kepala Negara/wakil kepala Negara

b. Pada waktu penaikan/penurunan bendera kebangsaan yang 

diadakan dalam upacara, untuk menghormati bendera itu.

c. Untuk menghormati kepala Negara asing 

       c.    Pasal 5 Bab II    PP No 44 th 1958 berbunyi :

       “………….. dilarang.

a. Mengenakan lagu kebangsaan untuk reklame dalam bentuk 

apapun juga

b. Menggunakan bagian-bagian dari  pada lagu kebangsaan 

Indonesia  

   dalam gubahan-gubahan yang tidak sesuai dengan 

kedudukan lagu  

   Indonesia raya sebagai lagu kebangsaan……..”      

       d.   Pasal 9 Bab V  PP No 44 th 1958 berbunyi :

“………Pada waktu lagu kebangsaan 

diperdengarkan/dinyanyikan pada  
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            kesempatan-kesempatan dimaksud dalam peraturan ini 

maka orang yang 

            hadir berdiri tegak ditempat masing-masing.      

3.   Setiap anggota gerakan pramuka berkewajiban untuk 

menghayati, melaksana 

      kan dan mentaati PP No 44 th 1958 tentang Lagu kebangsaan  
Indonesia Raya.

GUGUS DEPAN SURAT KEPUTUSAN NO 027/KN/1980

Gugusdepan Umum

Satu-satuan didalam gerakan pramuka merupakan wadah 

untuk menghim -pun dan membina anak didik yang meliputi semua 

golongan usia dan kepercayaan yang beragam.

Gugusdepan Khusus

Gugus depan yang memungkinkan pembentukan bagi anggota 

yang meme -uk agama yang sama dalam lingkungan lembaga 

pendidikan agama tertentu

Gugus depan Luar Biasa

Gugusdepan yang anggotanya menderita cacat jasmani 

rahani, lemah mental     dan anak-anak nakal
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TANDA KECAKAPAN KHUSUS
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Surat keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

1. No 152 th 1979 tanggal 17 Juli 1979 tentang syarat-syarat dan 

gambar TKK

2. No 016 th 1980 tanggal 24 Januari 1980 tentang syarat-syarat 

dan gambar TKK

3. No 030 th 1981 tanggal 28 Pebruari 1981 tentang syarat-syarat 

dan gambar   

   TKK Agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu dan Budha

Syarat Mencapai TKK

A. Memiliki SKK (Surat kecakapan khusus)

B. Dilantik sebagai penggalang rakit

C. Dilantik sebagai penegak bantara

D. Penggalang tidak dibenarkan memakai TKK siaga yang 

berbentuk segi tiga

E. Penegak dilarang memakai TKK penggalang

Penggolongan Pemakaian TKK

TKK pada pemakaiannya diseragam pramuka dikenakan pada 

lengan baju sebelah kanan sebanyak lima buah, selebihnya 

diletakkan pada tetampan/selen-dang kehormatan.
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1. Warna kuning TKK dibidang Agama Moral Spiritual, 

Pembentukan Pribadi dan watak.                                                                              

a. Shalat

b. Gereja              

c. Bhakti

d. Dharmika 

e. Sadwika 

f. Sadha                                               

g. Saksi Kristus

h. Suluh Gereja   

       2.  Warna dasar mereh TKK di bidang Patriotisme dan seni 

budaya

             a. Penyair                                      b. Pelukis

             c. Pemimpin d. Pengarang

  e. Pengatur rumah/taman f. Juru tulis Dll

       3.  Warna Dasar Hijau TKK di Bidang Ketrampilan dan Tehnik 

pembangunan

a. Peternak b. Pembalap

c. Penjelajah d. Pengembara

e. Pengoleksi f. Pengenal Cuaca

g. Juru Komunikasi h. Penjahit
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       4.  Warna Dasar  Putih TKK dibidang ketangkasan Dn 

Kesehatan

a. Penolong b. Pengamat

c. Penyidik d. Pesilat

e. Pendayung f. Pembalap

       5.   Warna Dasar Biru TKK dibidang Sosial Gotong Royong, 

Ketertiban   

             Masyarakat dan lingkungan hidup.

a. Pemadam Kebakaran b. Penerangan

c. Alih Bahasa d. Perawat P3K

e. Patko f. Pengaman Kampung, kota dll

TKK DIBAGI ATAS BEBERAPA TINGKATAN

A. SIAGA

Terdapat satu tingkat

Berbentuk segi tiga dengan ukuran panjang 3cm dan tinggi 2 

cm sedang puncaknya ada di bawah dan tidak berbingkai

B. PENGGALANG

Terdapat tiga bentuk serta tingkatan

a. Tingkat Purwa

b. Tingkat Madya

c. Tingkat Utama 
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sedang bentuknya :

Purwa lingkaran dengan garis tengah 2,5 dikelilingi bingkai 

mereh selebar 2 mm

Madya  bujursangkar dengan ukuran sisi 2,5 dikelilingi 

bingkai mereh selebar 2 mm

Utama segi lima beraturan dengan panjang sisi 2,5 dikelilingi 

bingkai mereh selebar 2 mm

C. PENEGAK PANDEGA

Tingkatan serta bentuknya seperti penggalang dengan warna 

bingkai kuning

TKK yang dimiliki oleh anggota pramuka harus terjamin 

bahwa kecakapan yang dimilikinya harus dapat dipertanggung 

jawabkan, oleh karena itu perlu adanya penilaian dalam bentuk 

ujian.

TKK sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh kwartir, 

kwarda, kwarnas melalui Pembina pramuka yang bersangkutan 

kalau terbukti bahwa kecakapan                husus yang dikiliki 

pramuka yang bersangkutan tidak sesuai persaratan yang ber laku, 

oleh karena itu Pembina pramuka harus selalu mendorong bagi yang 

memiliki TKK selalu membina diri sehinnga kecakapannya selalu 

bermutu.
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TANDA PENGENAL DALAM GERAKAN PRAMUKA

Tanda pengenal dalam gerakan pramuka adalah tanda yang 

dikenakan dalam pakaian seragam, yang da[at menunjukkan diri 

seorang pramuka, satuan, kemampu-an, daerah asal, kecakapan dan 

tanda penghargaan yang dimilikinya.

Tanda pengenal secara garis besarnya meliputi :

1) Tanda Umum

Yaitu secara umum dipakai oeleh setiap anggota pramuka 

yang dilantik misalnya ; tutup kepala, setangan/pita leher dll

2) Tanda Satuan

Tanda yang dapat menunjukkan satuan kwartir tertentu, 

tempat satuan anggota bergabung, dimaksudkan mulai 

darisatuan terkecil sampai satuan tingkat nasional. Regu, 

Sangga, Racana

3) Tanda Jabatan

Tanda yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan jabatan 

dan tanggung jawab seorang dalam gerakan pramuka, 

Pemimpin, Pembina, dll

4) Tanda Kecakapan
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Tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, 

ketangkasan sikap usaha seorang pramuka dalam bidang 

tertentu sesuai dengan golongan usia

Seperti Pendaki, Penerjemah, Penjelajah dll

5) Tanda Kehormatan

Tanda yang menunjukkan jasa yang diberikan seseorang atas 

jasa darma bakti, dan lain-lain, yang dianggap sangat 

bermutu dan berguna bagi gerakan pramuka.

UNTUK APA MEMAKAI TANDA PENGENAL

Penggunaan tanda pengenal dalam rangka untuk 

mempermudah mengenal diri seorang pramuka, satuan, tempat, 

wilayah, jabatan serta kecakapannya.

1) Menggunakan Tanda Penghargaan Bertujuan : Mendorong 

seorang pramuka untuk menggunakan haknya dalam 

melaksanakan kewajibannya sesuai dgn kewajibannya

2) Member semangat dan gairah kepada seorang pramuka untuk 

meningkatkan kemampuan, kecakapan menurut ketentuan 

yang ada sesuai dengan golo-nganya.
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3) Mendorong seorang pramuka untuk bersunguh-sungguh 

melaksanakan isi janji dan ketentuan moral yang berbentuk 

sayta dan darma pramuka 

4) Menanamkan rasa persaudaraan dikalangan anggota gerakan 

pramuka.

5) Mananamkan kesadaran ikut memiliki memelihara dan 

bertanggung jawabatas dirinya sendiri, satuan organisasinya 

serta ikut mencapai tujuan.

6) Menanamkan kebanggaan dan percaya pada diri sendiri serta 

mengembang kan daya kepemipinanya.

FUNGSI TANDA PENGENAL

Tanda Pengenal Gerakan Pramuka Berfungsi sebagai :

1) Alat pendidikan untuk member dorongan dan semangat para 

pramuka, agar mereka berusaha meningkatkan kemampuan, 

karya pribadi dan kehormatan nya.

2) Alat pengenal seorang pramuka, satuan, tingkat kecakapan, 

jabatan tempat tugas.

3) Tanda pengakuan dan pengesahan atas keanggotaan tingkat 

kecakapan serta pemberian tanggung jawab, hak dan 

kewajiban kepada seorang anggota gerakan pramuka.
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4) Tanda penghargaan kepada seseorang atas prestasi dan 

tindakannya agar yang bersangkutan dapat selalu menjaga 

nama baik diri dan organisasi.

           Tanda pengenal gerakan pramuka tidak berfungsi sebagai 

perhiasan untuk 

           memper indah tubuh dan bukan alat untuk membedakan 

kedudukan atas martabat 

          seseorang.

            PENGELOMPOKAN DAN MACAM TANDA 

PENGENAL

Bervagai macam tanda pengenal gerakan pramuka 

dikelompokkan menjadi.

1) Tanda Umum

Tanda tutup kepala, setangan/pita leher, tanda pelantikan, 

tanda kepramukaan sedunia

2) Tanda Satuan

3) Tanda barung, regu, gugusdepan, satuan karya, lencana 

daerah dan wilayah, tanda pramuka luar biasa dan datuan 

lainnya.

4) Tanda Kecakapan
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Tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khususdan tanda 

keahlian lainnya serta tanda pramuka garuda

5) Tanda Kehormatan

Tanda kehormatan untuk adik didik tanda penghargaan 

kegiatan bintang  

           tahunan, bintang keberanian dan bintang teladan.

Untuk orang dewasa bintang masa bakti bintang pancawarsa, 

bintang  

           keberanian, bintang jasa (darma bakti, melati dan tunas 

kelapa)

PEMBERIAN DAN PEMAKAIAN TANDA PENGENAL

  Dalam hal ini diatur dan ditentukan sebagai berikut (dasar 

PP SK Kwarnas No 055 th 1982)

1.  Pemberian

     Sesuai dengan pengertian maksud dan tujuan dan fungsi tanda 

pengenal tersebut 

     Diatas  Maka tanda pengenal gerakan pramuka hanya 

dibenarkan untuk diberikan 

      kepada dan  dipakai oleh seorang anggota pramuka dan bukan 

anggota gerakan yang 
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     telah memenuhi  syarat-syarat tertentu.

     Syarat-syarat yang dimaksud diatur dalam petunjuk 

penyelenggaraan yang berkaitan dengan masing-nasing tanda 

pengenal.

     Mereka yang tidak memenuhi syarat seperti yang dimaksud 

tersebut diatas  dinyatakan tidak berhak dan tidak dibenarkan 

mengenakan tanda pengenal gerakan pramuka pada seragam 

pramuka     

2.  Pemakaian

     Hak atas pemakaian tanda pengenal gerakan pramuka selalu 

diserta dengan tanggung jawab dan kewajiban pemakaiannya untuk 

:

 Menjaga nama baik diri, satuan dan organisasi gerakan 

pramuka

 Berusaha meningkatkan memanfaatkan kemampuan sesuai 

dengan tanda pengenal.

 Berusaha mengamalkan satya dan darma pramuka serta 

menunjukkan nilai kehormatan dirinya sebagai seorang 

pramuka
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 Tanda pengenal yang didapat, dikenakan pada seragam 

pramuka adalah tanda yang sah, yang diatur dalam petunjuk 

penyelenggaraan gerakan pramuka.

      Tanda-tanda yang lain tidak diatur, tidak sesuai atau bahkan 

bertentangan  

dengan petunjuk penyelenggaraan, tidak dibenarkan untuk 

dikenakan pada seragam 

pramuka. 


