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 KEGIATAN PERKEMAHAN 

 

Kelompok kegiatan perkemahan terdiri dari :  

A. Kegiatan Umum seluruh Peserta 

Kegiatan Umum yang harus diikuti oleh seluruh anggota regu peserta 

Pergamanas, yaitu : 

a. Keagamaan 

       Kegiatan keagamaan merupakan kegiatan rutin tanpa rotasi yang 

dilaksanakan di arena perkemahan dan diatur oleh seksi bidang     

       keagamaan      

b. Olah raga 

                   Kegiatan Olah raga  merupakan kegiatan rutin tanpa rotasi yang 

dilaksanakan di arena perkemahan dan diatur oleh seksi bidang Olah 

        raga  

c. Upacara dan Apel Pasukan 

Upacara dan apel pasukan merupakan kegiatan rutin tanpa rotasi yang 

dilaksanakan setiap pagi dan sore hari di arena perkemahan dan 

diatur oleh  ketua seksi Upacara. 

d. Permainan Persaudaraan 

Permainan persaudaraan  merupakan kegiatan rutin tanpa rotasi yang 

dilaksanakan setiap pagi dan sore hari di arena perkemahan dan 

diatur oleh   Staff Kelurahan 

e. Anjangsono 

Anjangsono   merupakan kegiatan tanpa rotasi yang dilaksanakan di 

arena perkemahan, yang bertujuan untuk mempererat tali 

persaudaraan antar sesame peserta dan seluruh warga perkemahan  

 

B. Kegiatan Rotasi 

Kegiatan rotasi adalah kegiatan yang harus diikuti oleh peserta yang 

telah ditentukan oleh Panitia atau ditugaskan oleh Ketua regunya, yang 

terdiri dari : 

 

a. Kegiatan Teknologi dan Industri 

1. Teknologi Informasi / Internet 

 

Bentuk Mengenal tentang teknologi Informasi melalui 



Kegiatan jaringan internet (Jambore On The Internet) 

Target 
Peserta terampil menggunakan media Informasi dan 

komunikasi 

Hari, tanggal Sesuai jadwal 

Waktu 
 

 

Lokasi 
 

 

Peralatan 

Peserta 

 Pakaian seragam pramuka / seragam kontingen 

regu 

 Water canteen/tempat minun 

 Alat tulis ( Buku tulis, Ballpoint, Mistar, 

Penghapus) 

 Makanan ringan 

  

2.  Kerajinan 

Bentuk 

Kegiatan 

Mengenal seni kerajinan dari bahan-bahan yang ada di 

sekitar, mengetahui cara pembuatannya, serta 

memahami fungsi dan kegunaannya. 

Target 

Peserta dapat membuat kerajinan dari bahan-bahan 

yang ada disekitar tempat tinggal terutama dari bahan 

bekas pakai. 

Hari, tanggal Sesuai jadwal 

Waktu  

Lokasi  

Peralatan 

Peserta 

 Pakaian seragam pramuka / seragam kontingen 

regu 

 Water canteen/tempat minun 

 Alat tulis ( Buku tulis, Ballpoint, Mistar, 

Penghapus) 

 Alat dan bahan krajinan 

 Makanan ringan 

 

3. Budidaya Tanaman Hias 

Bentuk 

Kegiatan 

Mengenal berbagai jenis tanaman hias dan mengetahui 

cara pembudidayaannya 

Target Peserta dapat membudidayakan tanaman hias 

Hari, tanggal Sesuai jadwal 

Waktu  

Lokasi  

Peralatan  Pakaian seragam pramuka / seragam kontingen 



Peserta regu 

 Water canteen/tempat minun 

 Alat tulis ( Buku tulis, Ballpoint, Mistar, 

Penghapus) 

 Makanan ringan 

 

b. Kegiatan Scouting Skill 

1. Pioneering 

Bentuk 

Kegiatan 

Seni menggunakan tali, stok, bamboo,  dan kayu untuk 

menciptakan suatu struktur bangunan 

Target Peserta dapat membuat beberapa bentuk bangunan 

sederhana dengan menggunakan tali, stok, bamboo atau 

kayu 

Hari, tanggal Sesuai jadwal 

Waktu  

Lokasi  

Peralatan 

Peserta 

 Pakaian seragam pramuka / seragam kontingen 

regu 

 Water canteen/tempat minun 

 Alat tulis ( Buku tulis, Ballpoint, Mistar, 

Penghapus) 

 Makanan ringan 

 

2. Semboyan dan Isyarat 

Bentuk 

Kegiatan 

Simulasi dan praktek semboyan dan isyarat 

menggunakan peluit, semafhore dan lainnya. 

Target Peserta dapat mengetahui, menerapkan dan 

menggunakan beberapa semboyan dan syarat untuk 

berkomunikasi antara lain semafhore, morse dan sandi 

– sandi lainnya. 

Hari, tanggal  

 

Waktu  

Lokasi  

Peralatan 

Peserta 

 Pakaian seragam pramuka / seragam kontingen 

regu 

 Water canteen/tempat minun 

 Alat tulis ( Buku tulis, Ballpoint, Mistar, 

Penghapus) 

 Makanan ringan 

 



3. Taksir Ukur 

Bentuk 

Kegiatan 

Mengenal tata cara menaksir suatu jarak, ketinggian 

dan kedalaman serta arus air seperti selokan atau 

tingginya tanggul dan pohon dengan menggunakan alat 

bantu seperti mteran dan stok 

Target Peserta dapat memahami/mempraktikan taksir ukur 

ketinggian, kedalaman, jarak dan arus air dalam kondisi 

tertentu 

Hari, tanggal Sesuai jadwal 

Waktu  

Lokasi  

Pralatan 

Peserta 

 Pakaian seragam pramuka / seragam kontingen 

regu 

 Water canteen/tempat minun 

 Alat tulis ( Buku tulis, Ballpoint, Mistar, 

Penghapus) 

 Makanan ringan 

 

4. Peta dan Kompas 

Bentuk 

Kegiatan 

Mengenal dengan baik cara membaca kompas dan peta 

Target Meningkatkan kemampuan membaca kompas dan peta 

dengan skala dan menghitung jarak dari satu titik ke 

titik lainnya serta posisi suatu tempat, terutama pada 

saat di alam terbuka 

Hari, tanggal  

Waktu  

Lokasi  

Peralatan 

Peserta 

 Pakaian seragam pramuka / seragam kontingen 

regu 

 Water canteen/tempat minun 

 Alat tulis ( Buku tulis, Ballpoint, Mistar, 

Penghapus) 

 Makanan ringan 

 

c. Kegiatan Go Green – Global Development Village 

1. Bahaya Narkoba 

Bentuk 

Kegiatan 

Mengenal zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan 

keluarga, masyarakat dan masa depan bangsa 

Target Peserta mengetahui dan dapat menghindari penggunan 

obat-obat terlarang. 



Hari, tanggal Sesuai jadwal 

Waktu  

Lokasi  

Peralatan 

Peserta 

 Pakaian seragam pramuka / seragam kontingen 

regu 

 Water canteen/tempat minun 

 Alat tulis ( Buku tulis, Ballpoint, Mistar, 

Penghapus) 

 Makanan ringan 

 

2. Penanggulangan penyakit Menular 

Bentuk 

Kegiatan 

Mengenal beberapa jenis penyakit yang berbahaya bagi 

tubuh manusia, penyebaran dan pencegahannya 

Target Pesrta dapat berlaku hidup sehat dan dapat 

memberikan penyuluhan kepada lingkungan sekitarnya. 

Hari, tanggal  

                               

Waktu  

Lokasi  

Peralatan 

Peserta 

 Pakaian seragam pramuka / seragam kontingen 

regu 

 Water canteen/tempat minun 

 Alat tulis ( Buku tulis, Ballpoint, Mistar, 

Penghapus) 

 Makanan ringan 

 

3. Sanitasi Lingkungan 

Bentuk 

Kegiatan 

Mengenal sanitasi lingkungan yang mencakup kesehatan 

lingkungan, baik perumahan, pembuangan kotoran, 

penyediaan air bersih, dan sebagainya. 

Target Peserta dapat menerapkan pola hidup sehat dalam 

kehidupan sehari – hari. 

Hari, tanggal Sesuai jadwal 

Waktu  

Lokasi  

Peralatan 

Peserta 

 Pakaian seragam pramuka / seragam kontingen 

regu 

 Water canteen/tempat minun 

 Alat tulis ( Buku tulis, Ballpoint, Mistar, 

Penghapus) 

 Makanan ringan 



 

4. Pengenalan ke-Sakaan 

Bentuk 

Kegiatan 

Mengenal saka-saka kepramukaan yang ada di 

Indonesia 

Target Peserta dapat masuk dan memilih saka yang diminati 

guna menambah pengalaman dan pengetahuan secara 

suka rela. 

Hari, tanggal Sesuai jadwal 

Waktu  

Lokasi  

Peralatan 

Peserta 

 Pakaian seragam pramuka / seragam kontingen 

regu 

 Water canteen/tempat minun 

 Alat tulis ( Buku tulis, Ballpoint, Mistar, 

Penghapus) 

 Makanan ringan 

 

d. Kegiatan Wisata 

1. Wisata Ziarah Makam Wali Sunan Gunung Djati 

Bentuk 

Kegiatan 

Mengujungi makam Wali Sunan Gunung Djati  

Target Peserta mengenal tokoh penyebar agama Islam di Pulau 

Jawa 

Hari, tanggal Sesuai jadwal 

Waktu Disesuaikan dengan situasi 

Lokasi  

Peralatan 

Peserta 

 Pakaian seragam pramuka / seragam kontingen 

regu 

 Daypack/ransel 18 – 20 liter 

 Obat-obatan pribadi 

 Water canteen/tempat minun 

 Alat tulis ( Buku tulis, Ballpoint, Mistar, 

Penghapus) 

 Makanan ringan 

 

C. Kegiatan  Non  Rotasi 

1. Diskusi Pendidikan ( Implementasi Kurikulum 2013 ) 

Bentuk 

Kegiatan 

Mendiskusikan Tentang Kurtilas dan Kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi Pembina dalam  mendidik  dan membina 

andik-andik. 

Keuntungan pengalaman yang didapat dengan mengikuti 



kegiatan Ekstra Pramuka. 

Target a. Pembina 

Menemukan cara dalam menarik minat anak 

mengikuti kegiatan Kepramukaan. 

b. Anak didik 

Menumbuhkembangkan kesadaran untuk 

mengikuti kegiatan secara rutin dan 

berkesinambungan. 

Hari, tanggal Sesuai jadwal 

Waktu  

Lokasi Aula Al-Gadir 

Peralatan 

Peserta 

 Pakaian seragam pramuka / seragam kontingen 

regu 

 Alat tulis ( Buku tulis, Ballpoint, Mistar, 

Penghapus) 

 

2. Pentas Kontingen 

Bentuk 

Kegiatan 

Penampilan kreasi seni dan budaya Nusantara  

Target Peserta dapat mengapresiasi dan mencintai seni budaya 

nusantara 

Hari / Tanggal  

Waktu  

Lokasi Panggung utama 

Peralatan 

Peserta 

Disesuaikan 

 

3. Pengetahuan Umum 

 

Bentuk 

Kegiatan 

1. Olimpiade Aswaja dan Ke-NU-an 

2. Olimpiade Kebangsaan 

3. Karya Ilmiah 

Target Peserta dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

Hari / Tanggal  

Waktu Disesuaikan 

Lokasi Disesuaikan 

Peralatan 

Peserta 

Disesuaikan 

 

Bandung,     September 2015 

Prepared by 



 

TATA SETIAWAN, MG 

NTA.09.11.02.019.072 


