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SALAM PRAMUKA

Didalam gerakan pramuka salam berarti hormat sedang 

salam itu sendiri berasal dari bahasa arab yang berarti selamat, 

jika didalam salam pramuka berarti mendoakan kepada sesame 

agar selamat dan menemuhi kesuksesan dalam semua bidang.

Salam dalam gerakan  pramuka itu ada tiga

1. Salam Biasa

2. Salam Janji

3. Salam hormat atau penghormatan

Arti  Dari Salam Pramuka

Salam Biasa

            Apabila seorang pramuka bertemu dengan pramuka yang 

lain, yang mengetahui duluan itulah yang member salam.

Salam Janji

Apabila seorang pramuka mengucapkan ikrar trisatya atau 

saat dilantik.

Salam Hormat

Apabila seorang pramuka bila bertemu dengan orang yang 

wajib kita hormati seperti : Presiden Wk Presiden, Tamu Negara 

atau masyarakat biasa.
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ATRIBUT DAN TANDA PENGENAL

1. Tanda Tutup Kepala

Untuk putra Tanda Baret warna dasar merah bahan dari 

logam/plastik dipasang didepan kiri.

Untuk putri Tanda Topi warna dasar merah bahan dari 

logam/plastik dipasang didepan tengah

2. Hatsdaek

Untuk Putra Setangan leher ukuran galang 100 cm. dipasang 

dileher dibawah krah baju menggunakan ring hatsdaek 

Untuk Putri pita leher ukuran galang 90-100 cm. dipasang 

dileher dibawah krah baju menggunakan simpul mati.

3. Lencana Pelantikan

Untuk Putra Warna dasar coklat bahan dari kain dipasang 

disaku kiri 

Untuk Putri Warna dasar coklat bahan dari kain/logam 

dipasang dikrah kiri 

4. Tanda Regu

Untuk putra Memakai gambar binatang bahan dari kain warna 

dasar kuning/putih dipasang dilengan baju kiri bagian atas

Untuk putri Memakai gambar bunga bahan dari kain warna 

dasar kuning/putih dipasang dilengan baju kiri bagian atas
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5. Tanda Kepanduan Dunia

Untuk putra/putri gambar bunga lely bahan dari kain/logam 

warna dasar wunggu. Putra dipasang didepan baju kanan atas 

papan nama. Untuk putri dipasang dikrah baju kanan pojok.

6. Lokasi Nama

Untuk Putra / putrid sama bahan dari kain, warna dasar 

coklat muda, tulisan warna hitam. Dipasang didepan baju 

kanan atas saku.

7. Lokasi Gugus Depan

Untuk Putra menggunakan No Ganjil. Bahan dari kain warna 

dasar putih tulisan warna merah. Dipasang dilengan baju 

kanan bagian atas

Untuk Putri menggunakan No Genap. Bahan dari kain warna 

dasar putih tulisan warna merah. Dipasang dilengan baju 

kanan bagian atas

8. Tanda Jabatan Pemimpin

Untuk Putra Putri Sama bahan dari kain warna dasar coklat 

muda warna pita merah dipasang didada baju kanan bagian 

bawah.
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Pita satu Tanda Wakil Pemimpin Regu

Pita dua Tanda   Pemimpin Regu

Pita tiga Tanda Pratama.

9. Tanda Tingkat Kecakapan Umum

Untuk Putra Atau Putri sama bahan dari kain, warna dasar 

merah, gambar manggar(bunga kelapa) berwarna putih 

dipasang dilengan baju kira bagian tengah

Manggar satu Tanda tingkat Ramu

Manggar dua Tanda tingkat Rakit

Manggar tiga Tanda tingkat Terap.

10. Tanda Kecakapan Khusus

Bingkai tepi hijau untuk Siaga

Bingkai tepi merah untuk Penggalang

Bingkai tepi kuning untuk Penegak

Bingkai tepi coklat untuk Penegak

Untuk Putra/Putri sama bahan dari kain, dipasang dilengan 

baju kanan  

bagian Tengah, maksimal lima buah dan selebihnya dipasang 

diselendang  

TKK (tetampan) dipasang dari pundak kanan kepinggang kiri. 

TKK boleh 
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dipakai apabila yang bersangkutan sudah mencapai kecakapan 

umum ting  

kat rakit.

TKK dibagi menjadi tiga tingakat yaitu :

1. Tingkat Purwa (ringan) bentuk bulat

2. Tingkat Madya (sedang) bentuk segi empat

3. Tingkat Utama (berat) bentuk segi lima

SANDI  SEMAPHURE DAN MORSE

Sejarah asal mulanya semboyan morse

Pada pertengahan abad XIX di atassebuah kapal muatan 

SULLI yang sedang berlayar mengarungi samudra Atlantik menuju 

America, Seorang penumpang ber mana Sammuel Findllay Bresse 

Morse telah sempat berkenalan dengan Dr Jockson yang akhirnya 

membawa membawa manfaat dengan lahirnya semboyan.

Dr Jockson seorang ahli listrik mempunyai kebiasaan 

member ceramah ten-tang magnit listrik yang dilakukan sekedar 

mengisi waktu luang

Setelah mendengar ceramah, Sammuel sangat tertarik dan 

mencipptakan pe-ngiriman berita dengan menggunakan arus listrik 

yang kecepatanya yang melebihi kapal yang dinaikinya. 
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Sambil menyandarkan badannya di dek kapal ia memikirkan 

tentang cara mengirimkan berita / kabar dengan arus listrik, 

tanpa disadarinya tangannya memu-kul-mukul pada kayu pagar dek 

kapal tersebut. Pada saat itu kapten kapal sedang berlalu 

didepannya dan menanyakan kepasa  sammuel tentang apa yang 

dikerjakan nya dan dengan lucunya kapten kapal mengatakan kalau 

sammuel sedang bicara dengan bulan. Sammmuel menjawab bahwa 

dalam tempo yang tidak lama lagi akan tuan kapten mendengar 

berita melalui TELEGRAM amerika yang akan berguna di seluruh 

dunia.

Kapten menganggap bahwa jawaban sammuel itu hanya 

sebagai lelucon saja

Dan ia tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjelma akan 

menjadi kenyataan.

Demikian dalam tempo dalam beberapa bulan telah tersiar 

berita tentang di tentukan cara pengiriman berita dengan 

semboyan Morse tahun 1832 dan diresmi kan tahun 1851 oleh 

Sammuel Findllay Bresse Morse seorang ahli gambar.  

Abjad Morse   ini digunakan sebagai alat komunikasi yang 

bersifat rahasia.

Agaer tercipta komunikasi maka diperlukan alat sebagai berikut.
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a) Bendera

Cara berkomunikasi dengan bendera yakni melakukan dengan 

kibaran pendek dan panjang.

b) Api/Bateray

Cara berkomunikasi dengan api/bateray yakni menghidup 

nyalakan api/bateray pendek dan panjang.

c) Semboyan

Cara berkomunikasi dengan alat peluit yakni mengeluarkan 

bunyi pendek ditandai dengan titik(.) dan panjang dengan 

ditandai dengan strip(-)

PENGGUNAAN ABJAD DENGAN TELKOM INTERNASIONAL

Alfa A India I Quen Q Yanky Y

Brafo B Juliet J Romeo R Zulu Z

Charli C Kilo K Siera S

Delta D Lima L Tanggo T

Echo E Mike M Union U
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Foxtre F Nobel N Victor V

Golf G Oscar O Whisky W

Hotel H Papa P Xenon X


