
DESAIN PELATIHAN PRAMUKA 

GUGUS DEPAN SURABAYA …………. 

YANG BERPANGKALAN ……………………….. 

SURABAYA 

 

A. PENDAHULUAN 

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka berimbas pada kebiaasan 

generasi muda. Anak-anak dan pemuda  sebagai generasi muda penerus bangsa terinspirasi 

dengan game dan permainan yang ada pada internet, game on line, ipad dan lain-lain yang 

cenderung bersifat individualisme  sehingga mereka lupa akan pentingnya kerja sama dan 

saling menghargai dengan orang lain. 

 

Melalui kegiatan kepramukaan  yang merupakan wadah generasi muda untuk berprestasi 

maka gugus depan Surabaya ……………… yang berpangkalan di …………… 

menyiapkan generasi muda yang trampil, cerdas, bertanggung jawab, dan bertakwa kepada 

Tuhan YME. 

  

B. DASAR PELAKSANAAN 

1. UU no 12 tahun 2010 

2. AD / ART Gerakan Pramuka 

3. PP Gugus Depan 

4. PP Upacara dalam Gerakan Pramuka 

5. PP Seragam Gerakan Pramuka 

6. UU no 24 tahun 2009 

7. Program Kerja Gugus Depan ……………… 

 

C. RUANG LINGKUP 

1. Pelatihan Siaga 

2. Pelatihan Penggalang 

3. Pengembangan Pembina 

4. Pengembangan Sarana  dan Prasarana Pelatihan 

 

D. TUJUAN  (( visi )) 

Mewujudkan peserta didik yang Trampil, Disiplin, dan Bertanggung Jawab. 

 

E. SASARAN  (( misi )) 

1. Mengadakan pelatihan kepramukaan dengan pengembangan SESOSIF ( Spiritual, 

Emosional, Sosial, Intelektual, dan  Fisik ) 

2. Meningkatkan pencapaian SKU penggalang Ramu dan Rakit 

3. Ikut serta dalan kegiatan tingkat Kwartir Ranting, Kwartis Cabang, dan  Kwartir 

Daerah. 

4. Meningkatkan  mutu  pelatihan melalui karang pamitran 

5. Meningkatkan  kuantitas sarana dan prasarana pelatihan. 

 

F. TARGET PELATIHAN   

Siaga : Mula  : 77 Bantu  : 67 Tata   : …….. 

Penggalang : Ramu : 63 Rakit   : 59 Terap : - 

Penegak : Bantara :……    Laksana :…… 

Pandega : Pandega : ........ 

Pembina : 4 orang 

Sarana  : Terpenuhinya Perlengkapan  perkemahan 1 regu putra dan 1 regu putri 



G. RENCANA KEGIATAN PELATIHAN   PENGGALANG RAMU (( silabus )) 

 

No Kegiatan Indikator / Sasaran yang Ingin Dicapai 
Karakter yang 

Dikembangkan 

Sarana/ 

Prasarana 

Waktu 

Pelaksanaan 

Penanggung 

Jawab 

1 
Gladian 

Pemipin Regu 

- Dapat mengetahui dan menyebutkan Kode 

Kehormatan Pramuka Penggalang (12) 

- Tahu tentang : 

a.   Salam Pramuka,  

b. Motto 

c.   Arti Lambang Gerakan Pramuka (14) 

- Dapat menyampaikan pendapat dengan baik dalam 

suatu pertemuan Pasukan Penggalang ( 6 ) 

-  Mengetahui nama Ketua RT hingga Lurah atau 

setingkatnya di tempat tinggalnya (11) 

- Dapat mengetahui dan memahami tentang hak 

perlindungan anak (8) 

- Dapat menjelaskan tentang emosi (5) 

- Dapat menyebutkan tanda- tanda pengenal  Gerakan 

Pramuka sesuai dengan golongan dan tingkatannya 

(10) 

- Patriotisme 

- Jujur 

- Dapat dipercaya 

- Patuh 

- Kasih sayang  

- Disiplin  

- Suka bermusyawarah 

- Berani  

- Perangkat 

upacara 

- Buku sumber 

- UU 

perlindungan 

anak 

- Peraga alat 

pengenal 

September 2014 Kak Talha 

2 
Jelajah 

Kebangsaan 

- Dapat menjelaskan sejarah dan kiasan warna serta 

cara menggunakan bendera merah putih ( 15 ) 

- Dapat menjelaskan  dan menyanyikan lagu 

kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap yang benar 

serta dapat menyanyikan 2 lagu wajib Nasional dan 1 

lagu daerah nusantara. ( 16 ) 

- Dapat menjelaskan tentang  lambang Negara RI (17) 

- Dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 

benar (18) 

- Dapat baris - berbaris. (27) 

- Cinta Tanah Air 

- Kerja sama 

- Tanggung jawab 

- Patriotisme  

- Disiplin 

- Trampil 

- Setia  

- Perangkat 

upacara 

- Bendera 

merah putih 

- Buku sumber 

- Buku lagu 

wajib / 

nasional 

 

 

November 2014 Kak Talha 

3 Persami 

- Selalu taat menjalankan ibadah agamanya secara 

pribadi ataupun berjamaah (1)  

- Dapat mengetahui dan menjelaskan hari - hari besar 

agama di Indonesia (2) 

- Dapat menyebutkan agama-agama yang ada di 

Indonesia serta nama tempat ibadahnya (3) 

- Dapat melakukan mandi wajib dan mengerti 

penyebabnya 

- Dapat melakukan sholat berjamaah 

- Takwa  

- Toleransi 

- Kasih sayang 

- Cinta alam 

- Rajin  

- Bersahaja 

- Suka bermusyawarah 

- Buku sumber 

- Perlengkapan 

thoharoh 

- Tanaman 

untuk 

penghijauan 

Desember 2014 Kak Talha 



- Dapat menghafal 5 macam doa harian dan 5 macam 

surat - surat pendek (4) 

- Dapat mengetahui dan menjelaskan  manfaat dari 

penghijauan (7) 

- Dapat menjelaskan Sedikitnya 3 cabang olahraga dan 

dapat melakukan 2 jenis cabang olah raga, salah 

satunya: olah raga Renang (28) 

- Mengetahui adanya perbedaan perkembangan fisik 

tubuh (29) 

4 
Penggalang 

Trampil 

- Dapat menyebutkan  dan menjelaskan manfaat 

sedikitnya 2 jenis alat teknologi informasi modern 

(20) 

- Mengenal dan memilah sampah (21) 

- Dapat menjelaskan teknik penjernihan air (22) 

- Rajin 

- Trampil 

- Bertanggung jawab 

- Cinta alam 

- Rela menolong 

- Alat 

komunikasi 

modern 

- Alat 

penjernihan 

air  

- Buku sumber 

Februari 2014 Kak Talha 

5 
Lomba 

Tingkat (LT) 

- Dapat membuat dan menggunakan simpul mati, 

simpul hidup, simpul anyam, simpul tiang, simpul 

pangkal dan dapat menyusuk tali, membuat ikatan 

serta menyambung dua tongkat (23) 

- Dapat menjelaskan kompas, menaksir tinggi dan 

lebar (24) 

- Mengenal macam-macam sandi, morse, dan 

semaphor. (25) 

- Takwa  

- Bersahaja 

- Trampil 

- Cermat 

- Tabah  

- Patriotisme  

- Suka bermusyawarah 

- Patuh  

- Tali 5m,10 m 

- Kompas 

- Tongkat 

- Pluit 

- Bendera 

semaphore 

- Bendera 

morse 

Mei - Juni 2015 Kak Talha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


