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Pramuka 
[Praja Muda Karana] 

Salam Pramuka !!! 
Pendidikan Kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu 

segi pendidikan nasional yang penting, yang merupakan 

bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sehingga 

dari pramuka kita bentuk generasi muda yang sesuai dengan 

“Tri Satya Dan Dasa Dharma” 
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Fb: a_chi45@yahoo.com 
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SEKAPUR SIRIH 

Salam Pramuka, 

Gerakan Pramuka yang diresmikan berdirinya pada tanggal 14 Agustus 1961 merupakan 

kesinambungan Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia yang bertujuan menumbuhkan tunas bangsa 

menjadi generasi yang dapat menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, bertanggungjawab 

serta mampu mengisi kemerdekaan Indonesia. 

Kepramukaan pada hakekatnya adalah suatu proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda, 

dibawah tanggungjawab anggota dewasa, yang dilaksanakan di luar lingkungan pendidikan sekolah dan 

keluarga, dengan tujuan, prinsip dasar dan metode pendidikan tertentu melalui suatu sistem nilai yang 

didasarkan pada Satya dan Darma Pramuka. 

Silahkan mempelajari apa yang tertulis dalam materi ini dan mengamalkannya pada peserta didik kita 

sebab penulis yakin yang mempelajari ini adalah anggota Pramuka, atau siapa saja yang ingin belajar 

tentang Kepramukaan. Suatu Upaya memberikan layanan yang terbaik untuk mereka yang memiliki 

komitmen terhadap Gerakan Pramuka  

Kiranya tidak berlebihan dalam berharap apabila tulisan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya 

warga Gerakan Pramuka. 

Salam Pramuka, 

 Penulis 

 Kak Rochim 
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MATERI KEPRAMUKAAN 

SEJARAH PRAMUKA INDONESIA DAN DUNIA 

SIAPAKAH BELIAU ?  

Sri Sultan Hamengkubuwono IX ( Sompilan Ngasem, Yogyakarta, 12 April 1912 - 

Washington, DC, AS, 1 Oktober 1988 ) adalah seorang Raja Kasultanan 

Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga Wakil 

Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973-1978. Beliau juga dikenal 

sebagai Bapak Pramuka Indonesia, dan pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir 

Nasional Gerakan Pramuka (1961 - 1974)  

Biografi 

Lahir di Yogyakarta dengan nama GRM Dorojatun pada 12 April 1912, HamengkubuwonoIX adalah 

putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Raden Ajeng Kustilah. Diumur 4 tahun 

Hamengkubuwono IX tinggal pisah dari keluarganya. Dia memperoleh pendidikan di HIS di 

Yogyakarta, MULO di Semarang, dan AMS di Bandung. Pada tahun 1930-an beliau berkuliah di 

Universiteit Leiden, Belanda (”SultanHenkie”).  

Hamengkubuwono IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940 dengan gelar 

“Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan HamengkubuwonoSenopati Ing Alogo 

Ngabdurrokhman Sayidin Panotogomo Kholifatulloh Ingkang Kaping Songo”. Beliau merupakan 

sultan yang menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga 

mendorong agar pemerintah RI memberi status  khusus bagi Yogyakarta dengan predikat “Istimewa”. 

Sejak 1946 beliau pernah beberapa kali menjabat menteri pada kabinet yang dipimpin Presiden 

Soekarno. Jabatan resminya pada tahun 1966 adalah ialah Menteri Utama di bidang Ekuin. 

Pada tahun 1973 beliau diangkat sebagai wakil presiden. Pada akhir masa jabatannya pada tahun 1978, 

beliau menolak untuk dipilih kembali sebagai wakil presiden dengan alasan kesehatan. Namun, ada 

rumor yang mengatakan bahwa alasan sebenarnya ia mundur adalah karena tak menyukai Presiden 

Soeharto yang represif seperti pada Peristiwa Malari dan hanyut pada KKN. 

Minggu malam pada 1 Oktober 1988 ia wafat di George Washington University Medical Centre, 

Amerika Serikat dan dimakamkan di pemakaman para sultan Mataram di Imogiri. 

SEJARAH KEPRAMUKAAN INDONESIA 

A. Pendahuluan 

Pendidikan Kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang 

penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu 

diketahui sejarah perkembangan Kepramukaan di Indonesia. 

B. Sejarah Singkat Gerakan Pramuka 
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Gagasan Boden Powell yang cemerlang dan menarik itu akhirnya menyebar ke berbagai negara 

termasuk Netherland atau Belanda dengan nama Padvinder. Oleh orang Belanda gagasan itu 

dibawa ke Indonesia dan didirikan organisasi oleh orang Belanda di Indonesia dengan nama NIPV 

(Nederland Indische Padvinders Vereeniging = Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda). Oleh 

pemimpin-pemimpin gerakan nasional dibentuk organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk 

manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Sehingga muncul bermacam-

macam organisasi kepanduan antara lain JPO (Javaanse Padvinders Organizatie) JJP (Jong Java 

Padvindery), NATIPIJ (Nationale Islamitsche Padvindery), SIAP (Sarekat Islam Afdeling 

Padvindery), HW (Hisbul Wathon). Dengan adanya larangan pemerintah Hindia Belanda 

menggunakan istilah Padvindery maka K.H. Agus Salim menggunakan nama Pandu atau 

Kepanduan. Dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 

1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK (Pandu Kesultanan), PPS (Pandu Pemuda Sumatra) 

bergabung menjadi KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI 

(Persatuan Antar Pandu Indonesia) yang berubah menjadi BPPKI (Badan Pusat Persaudaraan 

Kepanduan Indonesia) pada tahun 1938. Pada waktu pendudukan Jepang Kepanduan di Indonesia 

dilarang sehingga tokoh Pandu banyak yang masuk Keibondan, Seinendan dan PETA. Setelah 

tokoh proklamasi kemerdekaan dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 

1945 di Sala sebagai satu-satunya organisasi kepanduan. Sekitar tahun 1961 kepanduan Indonesia 

terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi yaitu 

IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia) berdiri 13 September 1951, POPPINDO (Persatuan Pandu 

Puteri Indonesia) tahun 1954 dan PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia). 

Menyadari kelemahan yang ada maka ketiga federasi melebur menjadi satu dengan nama 

PERKINDO (Persatuan Kepanduan Indonesia). Karena masih adanya rasa golongan yang tinggi 

membuat Perkindo masih lemah. Kelemahan gerakan kepanduan Indonesia akan dipergunakan 

oleh pihak komunis agar menjadi gerakan Pioner Muda seperti yang terdapat di negara komunis. 

Akan tetapi kekuatan Pancasila dalam Perkindo menentangnya dan dengan bantuan perdana 

Menteri Ir. Juanda maka perjuangan menghasilkan Keppres No. 238 tahun 1961 tentang Gerakan 

Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh Pjs Presiden RI Ir Juanda karena 

Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Di dalam Keppres ini gerakan pramuka oleh 

pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang diperkenankan 

menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain yang menyerupai dan sama 

sifatnya dengan gerakan pramuka dilarang keberadaannya. 

 

 

C. Perkembangan Gerakan Pramuka 
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Ketentuan dalam Anggaran Dasar gerakan pramuka tentang prinsip-prinsip dasar metodik 

pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya seperti tersebut di atas ternyata banyak membawa 

perubahan sehingga pramuka mampu mengembangkan kegiatannya. Gerakan pramuka ternyata 

lebih kuat organisasinya dan cepat berkembang dari kota ke desa. 

Kemajuan Gerakan Pramuka akibat dari sistem Majelis Pembimbing yang dijalankan di tiap 

tingkat, dari tingkat Nasional sampai tingkat Gugus Depan. Mengingat kira-kira 80 % penduduk 

Indonesia tinggal di pedesaan dan 75 % adalah petani maka tahun 1961 Kwarnas Gerakan 

Pramuka menganjurkan supaya para pramuka mengadakan kegiatan di bidang pembangunan desa. 

Pelaksanaan anjuran ini terutama di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat 

menarik perhatian Pimpinan Masyarakat. Maka tahun 1966 Menteri Pertanian dan Ketua Kwartir 

Nasional mengeluarkan instruksi bersama pembentukan Satuan Karya Taruna Bumi. Kemudian 

diikuti munculnya saka Bhayangkara, Dirgantara dan Bahari. Untuk menghadapi problema sosial 

yang muncul maka pada tahun 1970 menteri Transmigrasi dan Koperasi bersama dengan Ka 

Kwarnas mengeluarkan instruksi bersama tentang partisipasi gerakan pramuka di dalam 

penyelenggaraan transmigrasi dan koperasi. Kemudian perkembangan gerakan pramuka 

dilanjutkan dengan berbagai kerjasama untuk peningkatan kegiatan dan pembangunan bangsa 

dengan berbagai instansi terkait. 

SEJARAH KEPRAMUKAAN DUNIA 

A. Pendahuluan 

Kalau kita mempelajari sejarah pendidikan kepramukaan kita tidak dapat lepas dari riwayat hidup 

pendiri gerakan kepramukaan sedunia Lord Robert Baden Powell of Gilwell. 

Hal ini disebabkan pengalaman beliaulah yang mendasari pembinaan remaja di negara Inggris. 

Pembinaan remaja inilah yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepramukaan. 

B. Riwayat hidup Baden Powell 

a) Lahir tanggal 22 Pebruari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smyth. Ayahnya bernama powell 

seorang Professor Geometry di Universitas Oxford, yang meninggal ketika Stephenson masih 

kecil. 

b) Pengalaman Baden Powell yang berpengaruh pada kegiatan kepramukaan banyak sekali dan 

menarik diantaranya : 

c) Karena ditinggal bapak sejak kecil, maka mendapatkan pembinaan watak ibunya.  

d) Dari kakaknya mendapat latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olah raga dan lain-

lainnya. 

e) Sifat Baden Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, bersandiwara, berolah 

raga, mengarang dan menggambar sehingga disukai teman-temannya. 

f) Pengalaman di India sebagai pembantu Letnan pada Resimen 13 Kavaleri yang berhasil mengikuti 
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jejak kuda yang hilang di puncak gunung serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball 

O’Hara. 

g) Terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makan. 

h) Pengalaman mengalahkan Kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja 

Dinizulu. 

i) Pengalaman ini ditulis dalam buku “Aids To Scouting” yang merupakan petunjuk bagi Tentara 

muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidik dengan baik. 

j) William Smyth seorang pimpinan Boys Brigade di Inggris minta agar Baden Powell melatih 

anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau itu. 

k) Kemudian dipanggil 21 pemuda dari Boys Brigade di berbagai wilayah Inggris, diajak berkemah 

dan berlatih di pulau Browns Sea pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari 

Tahun 1910 BP pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Pada tahun 1912 

menikah dengan Ovale St. Clair Soames dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau mendapat titel Lord 

dari Raja George pada tahun 1929 Baden Powell meninggal tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, 

Kenya, Afrika. 

Awal tahun 1908 Baden Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang 

dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul “Scouting For Boys”. Buku ini 

cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan 

yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boys Scout. 

Tahun 1912 atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes didirikan organisasi kepramukaan untuk 

wanita dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. 

Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB (anak serigala) dengan buku 

The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita 

tentang Mowgli si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. 

Tahun 1918 beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922 

beliau menerbitkan buku Rovering To Success (Mengembara Menuju Bahagia). Buku ini 

menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. 

Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau 

mengundang pramuka dari 27 Negara dan pada saat itu Baden Powell diangkat sebagai Bapak 

Pandu Sedunia (Chief Scout of The World). 
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Tahun 1924 Jambore II 

Tahun 1929 Jambore III 

Tahun 1933 Jambore IV 

Tahun 1947 Jambore VI 

Tahun 1937 Jambore V 

Tahun 1951 Jambore VII 

Tahun 1955 Jambore VIII 

Tahun 1959 Jambore IX 

Tahun 1963 Jambore X 

Tahun 1967 Jambore XI 

Tahun 1971 Jambore XII 

Tahun 1975 Jambore XIII  

Tahun 1979 Jambore XIV  

Tahun 1983 Jambore XV  

Tahun 1987 Jambore XVI 

Tahun 1991 Jambore XVII 

Tahun 1995 Jambore XVIII 

Tahun 1999 Jambore XIX 

Tahun 2003 Jambore XX 

 

di Ermelunden, Copenhagen, Denmark 

di Arrow Park, Birkenhead, Inggris 

di Godollo, Budapest, Hongaria 

di Vogelenzang, Blomendaal, Belanda 

di Moisson, Perancis 

di Salz Kamergut, Austria 

di sutton Park, Sutton Coldfild, Inggris 

di Makiling, Philipina 

di Marathon, Yunani 

di Idaho, Amerika Serikat 

di Asagiri, Jepang 

di Lillehammer, Norwegia 

di Neishaboor, Iran tetapi dibatalkan 

di Kananaskis, Alberta, Kanada 

di Cataract Scout Park, Australia 

di Korea Selatan 

di Belanda 

di Chili, Amerika Selatan 

di Thailand 

Tahun 1914 beliau menulis petunjuk untuk kursus Pembina Pramuka dan baru dapat terlaksana 

tahun 1919. Dari sahabatnya yang bernama W.F. de Bois Maclarren, beliau mendapat sebidang 

tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan Pembina Pramuka 

dengan nama Gilwell Park. 

Tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan Biro Sekretariatnya di 

London, Inggris dan tahun 1958 Biro Kepramukaan sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa 

Kanada. Tanggal 1 Mei 1968 Biro kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. 

Sejak tahun 1920 sampai 19 Kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh 

Hebert Martin (Inggris). Kolonel J.S. Nilson (Inggris), Mayjen D.C. Spry (Kanada) yang pada 

tahun 1965 diganti oleh R.T. Lund 1 Mei 1968 diganti lagi oleh DR. Laszio Nagy sebagai Sekjen. 

Biro Kepramukaan sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan yaitu Costa Rica, Mesir, Philipina, 

Swiss dan Nigeria. Sedangkan Biro kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 

kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika dan Amerika Latin. 
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MATERI KEPRAMUKAAN 

LAMBANG GERAKAN PRAMUKA DAN PENGGUNAANNYA 

Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal tetap yang mengkiaskan cita-

cita setiap anggota Gerakan Pramuka.Lambang tersebut diciptakan oleh Bapak 

Soehardjo Admodipura, seorang pembina Pramuka yang aktif bekerja di 

lingkungan Departemen Pertanian dan kemudian digunakan sejak 16 Agustus 

1961. Lambang ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan 

Pramuka No. 06/KN/72 tahun 1972. 

Bentuk dan Arti Kiasan 

Bentuk lambang gerakan pramuka itu adalah Silhouette tunas kelapa. Arti kiasan 

lambang gerakan pramuka : 

1. Buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti 

penduduk asli yang pertama, yang menurunkan generasi baru. Jadi lambang buah nyiur yang 

tumbuh itu mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup 

bangsa Indonesia. 

2. Buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi lambang itu 

mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaniah sehat, 

kuat, dan ulet serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam 

menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. 

3. Nyiur dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan 

diri dalam masy di mana dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. 

4. Nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di 

Indonesia. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi 

dan lurus, yakni yang mulia dan jujur, dan dia tetap tegak tidak mudah diombang-ambingkan 

oleh sesuatu. 

5. Akar nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Jadi lambang itu mengkiaskan tekad dan 

keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, 

benar, kuat dan nyata ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri 

guna mencapai cita-citanya. 

6. Nyiur adalah pohon yang serba guna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi lambang itu 

mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna, dan membaktikan diri dan 

kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia serta kepada 

umat manusia. 
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Penggunaan Lambang 

Lambang gerakan pramuka dapat digunakan pada panji, bendera, papan nama kwartir dan satuan, tanda 

pengenal administrasi gerakan pramuka. Penggunaan tersebut dimaksudkan sebagai alat pendidikan 

untuk mengingatkan dan meningkatkan kegiatan gerakan pramuka sesuai dengan kiasan yang ada pada 

lambang gerakan pramuka tersebut. 



 satyaku kudarmakan 
 dharmaku kubaktikan 
 agar jaya Indonesia 

Ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana 

nur.rochim00@gmail.com 

 

 

 

MATERI KEPRAMUKAAN 

STRUKTUR ORGANISASI 
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STRUKTUR ORGANISASI GERAKAN PRAMUKA SETELAH DISEMPURNAKAN  
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MATERI KEPRAMUKAAN 

PENGETAHUAN UMUM 

 

1. LAMBANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

 

Setiap Negara mempunyai Lambang Negara menggambarkan kedaulatan, kepribadian 

dan kemegahan Negara itu. Dalam tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia membentuk 

suatu panitia khusus untuk menciptakan suatu Lambang Negara. 

Panitia tersebut berhasil menciptakan Lambang Negara Republik Indonesia yang 

berbentuk Garuda Pancasila. Lambang Negara Garuda Pancasila itu disahkan dengan peraturan 

Pemerintah No. 66 tahun 1951. Selanjutnya telah diatur dalam UU  No : 24 Tahun 2009.  

Adalah Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila 

yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan 

rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal  Ika ditulis di atas pita yang 

dicengkeram oleh Garuda. 

 

A. ARTI LAMBANG NEGARA. 

Garuda dengan perisai  memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan 

lambang tenaga pembangunan. 

Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor 

berbulu 19, dan leher berbulu 45, adalah tanggal, bulan dan tahun Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia. 

1. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. 

2. Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan 

dasar Pancasila sebagai berikut: 

a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai 

berbentuk bintang yang bersudut lima; 

b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata 

bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai; 
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c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas 

perisai; 

d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas 

perisai; dan 

e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan 

padi di bagian kanan atas perisai. 

 

B. PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA 

Lambang Negara wajib digunakan di: 

a. Dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan; 

b. Luar gedung atau kantor; 

c. Lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara; 

d. Paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah; 

e. Uang logam dan uang kertas; atau 

f. Materai. 

Selain itu Lambang Negara dapat digunakan sebagai :  

a. Cap atau kop surat jabatan; 

b. Cap dinas untuk kantor; 

c. Pada kertas bermaterai; 

d. Pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan; 

e. Lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang 

sedang mengemban tugas negara di luar negeri, Lambang Negara sebagai lencana atau 

atribut dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri.; 

f. Penyelenggaraan peristiwa resmi; 

g. Buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah; 

h. Buku kumpulan undang-undang; dan/atau di rumah warga negara Indonesia. 

 

C. LARANGAN 

Setiap orang dilarang: 

a. Mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud 

menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara; 

b. Menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan 

perbandingan ukuran; 
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c. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau 

perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara; dan 

d. Menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang. 

 

2. SEJARAH LAGU KEBANGSAAN INDONESIA 

 

A) PENDAHULUAN 

Setiap bangsa di dunia ini memiliki lagu kebangsaannya. 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 mempertahankan kemerdekaan dan kehormatan bangsa. 

a. Setiap bangsa gembira, bersemangat dan bangga apabila mendengar lagu kebangsaannya 

dinyatakan dan didengungkan dan mereka menghormatinya dengan khidmat. 

b. Suatu insiden antara dua bangsa akan terjadi apabila suatu bangsa mempermainkan atau 

menghina lagu kebangsaan bangsa lain. Penghinaan terhadap suatu lagu kebangsaan dirasakan 

sebagai penghinaan terhadap bangsa pemilik lagu kebangsaan itu. Dalam hubungan 

internasional antara bangsa-bangsa di dunia, maka setiap bangsa berkewajiban untuk 

menghormati bangsa lain. 

c. Lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah milik bangsa Indonesia. “Indonesia Raya” merupakan 

ungkapan dan cetusan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Ia merupakan sublimasi api 

perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan dan Negara 

Indonesia. Ia merupakan pula pemersatu bangsa dan tekad bangsa Indonesia. 

d.  “Indonesia Raya” yang berkumandang di seluruh pelosok tanah air Indonesia selama perang 

kemerdekaan di Indonesia, telah mengorbankan semangat dan keberanian rakyat dan pemuda 

Indonesia untuk bertempur sampai titik darah penghabisan dalam mempertahankan dan 

menegakkan kemerdekaan, meskipun mereka hanya menggunakan bambung runcing untuk 

melawan tentara colonial yang bersenjata modern. Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia, lagu 

kebangsaan Indonesia Raya dan bendera kebangsaan Sang Merah Putih adalah kehormatan 

bangsa dan Negara Indonesia. 

e. Gerakan Pramuka mempunyai tugas untuk menjadikan setiap Pramuka Indonesia sebagai 

patriot bangsa yang sanggup dan berani mempertahankan serta mempunyai rasa hormat yang 

tinggi terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya. 

f. Oleh karena itu, kepada setiap Pramuka Indonesia harus ditanamkan dan ditumbuhkan rasa 

cinta dan rasa hormat terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, maka setiap 

Pramuka Indonesia harus mengetahui dan menghayati arti dan sejarah lagu kebangsaan 
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Indonesia Raya dalam perjuangan bangsa Indonesia merebut, mempertahankan dan mengisi 

kemerdekaan. Setai Pramuka harus mampu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 

dengan benar dan baik serta memiliki rasa hormat terhadapnya. 

g. Tugas Pembina Pramuka antara lain adalah untuk membina setiap Pramuka menjadi patriot 

yang memiliki rasa hormat kepada dan kesanggupan berkorban demi abadinya Lgu Kebangsaan 

Indonesia Raya di bumi Indonesia. 

h. Untuk suksesnya tugas itu, maka setiap Pembina Pramuka pertama-tama harus menjadikan 

dirinya sebagai patriot yang memiliki rasa hormat kepada dan kesanggupan berkorban demi 

abadinya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya di bumi Indonesia. Dia adalah contoh hidup bagi 

setiap pramuka. 

i. Uraian tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya beserta sejarahnya ini hanya sekedar 

pegangan bagi para Pembina Pramuka dalam melaksanakan tugasnya. Namun demikian, setiap 

Pembina Pramuka berkewajiban untuk berusaha mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan 

Lagu kebangsaan Indonesia Raya. 

 

B) SEJARAH LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA 

I. “INDONESIA RAYA” Sebelum 17 Agustus 1945. 

a. Lagu “Indonesia Raya” adalah gubahan komponis Muda Indonesia bernama Wage Rudolph 

Soepratman.  

b. Almarhum Wage Rudolph Soepratman adalah seorang guru dan juga pernah menjadi 

wartawan surat kabar “Kaoem Moeda” dan pengarang buku. Sejak kecil Soepratman gemar 

sekali bermain biola. 

c. Wage Rudolph Soepratman adalah putra seorang sersan Instruktur Mas Senen 

Sastrosoehardjo. Soepratman dilahirkan di Jatinegara pada tanggal 9 Maret 1903 dan 

meninggal dunia pada malam selasa tanggal 16 Agustus di Surabaya. 

d.  Semangat nasional telah mengisi seluruh jiwa Soepratman pada waktu itu. Semangat yang 

berwujud kemauan ingin menciptakan Lagu Kebangsaan. Akhirnya ia dapat menciptakan 

Lagu Indonesia Raya. 

e. Lagu Indonesia Raya tiu dipersembahkan oleh Soepratman kepada masyarakat di dalam 

konggers Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesiche Club, 

Jln.Kramat 106 Jakarta. Lagu Indonesia Raya untuk pertama kali diperdengarkan dalam 

Konggres itu sesuai pula dengan semangat Persatuan Pemuda yang menyala-nyala pada 

waktu itu, maka ketika Lagu Indonesia Raya diperkenalkan kepada peserta konggres, 

dengan serta merta lagu itu mendapat sambutan yang hangat sekali.  
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f. Sejak tiu pada tiap-tiap pertemuan Pemuda Indonesia selalu dibuka dan ditutup dengan 

Lagu Indonesia Raya. Semua Organisasi Rakyat Indonesia, Partai Politik, Organisasi 

Pemuda, Wanita, Kepanduan (Kepramukaan), seluruh rakyat Indonesia yang sadar, 

mengakui lagu Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan.  

g. Pada jaman penjajahan, Lagu Indonesia Raya sering dilarang, dihalang-halangi oleh 

Pemerintahan Kolonial Belanda oleh suatu ketika Pemerintah Jepang di Indonesia. 

Pemerintah Belanda telah pula meminta agar kata-kata dalam lagu Indonesia Raya diubah. 

Akan tetapi berkat semangat perjuangan dan Peraturan Rakyat dan Pemuda Indonesia 

segala rintangan itu dpata dilenyapkan 

II.  “INDONESIA RAYA” Setelah 17 Agustus 1945.  

a. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Lagu Indonesia Raya 

ditetapkan sebagai Lagu Kebangsaan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya selama perang 

Kemerdekaan telah merupakan sublimasi pengorbanan perjuangan rakyat dan Pemuda 

Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan serta menegakkan Kemerdekaan.  

b. Dalam Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia tahun 1950 pasal 3 ayat 2 

Lagu Indonesia Raya ditetapkan dengan resmi sebagai Lagu Kebangsaan Indonesia. 

 

C) PERATURAN PENGGUNAAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA 

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diatur dengan  UU Nomor : 24 tahun 2009 Tentang 

bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Lagu Kebangsaan adalah 

Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. 

a) Penggunaan Lagu Kebangsaan 

a. Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan untuk : 

b. Menghormati presiden dan/atau wakil presiden; 

c. Menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara 

yang diadakan dalam upacara; 

d. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah; 

e. Dalam acara pembukaan sidang paripurna majelis permusyawaratan rakyat, dewan 

perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan perwakilan daerah; 

f. Menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan 

resmi; 

g. Dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan 

h. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional 

yang diselenggarakan di indonesia. 

i. Lagu Kebangsaan dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan: 
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j. Sebagai pernyataan rasa kebangsaan; 

k. Dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran; 

l. Dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan 

kelompok masyarakat lain; dan/atau 

m. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni internasional. 

b) Tata Cara Penggunaan Lagu Kebangsaan  

a. Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat 

musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental. 

b. Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan satu 

kali ulangan pada refrein. 

c. Lagu Kebangsaan yang tidak diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu stanza 

pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama.  

d. Apabila Lagu Kebangsaan dinyanyikan lengkap tiga stanza, bait ketiga pada stanza 

kedua dan stanza ketiga dinyanyikan ulang satu kali.  

e. Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau 

dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.  

f. Dalam hal Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia menerima kunjungan 

kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain, lagu kebangsaan negara lain 

diperdengarkan lebih dahulu, selanjutnya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dalam hal 

Presiden Republik Indonesia menerima duta besar negara lain dalam upacara 

penyerahan surat kepercayaan, lagu kebangsaan negara lain diperdengarkan pada saat 

duta besar negara lain tiba, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan pada 

saat duta besar negara lain akan meninggalkan istana. 

c) Larangan 

Setiap orang dilarang: 

a. Mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, katakata, dan gubahan lain dengan 

maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan; 

b. Memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu 

Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau 

c. Menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial. 
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D) BINA ADMINISTRASI GUDEP 

a. STEMPEL 
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b. PAPAN NAMA 
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MATERI KEPRAMUKAAN 

SERAGAM PRAMUKA 

Pakaian Seragam Harian, adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota Gerakan Pramuka pada 

waktu melakukan kegiatan kepramukaan harian. Pakaian seragam harian juga digunakan pada waktu 

mengikuti upacara. 

PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA SIAGA. 

1) Tutup kepala : 

a) berbentuk baret berwarna coklat tua 

b) dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan 

c) tanda topi terletak di sebelah kiri 

2) Baju pramuka: 

a) dibuat dari bahan berwarna coklat muda 

b) berbentuk baju kurung lengan pendek 

c) ditambah lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm 

d) kerah baju model kerah dasi 

e) memakai buah baju (kancing) pada lidah baju 

f) tidak memakai lidah bahu 

g) mempunyai dua saku pada bagian muka bawah baju/blus 

h) baju dipakai di luar celana 

3) Celana pramuka: 

a) dibuat dari bahan berwarna coklat tua 

b) berbentuk celana pendek (+ 3 cm di atas lutut) 

c) tidak memakai ikat pinggang 

d) diberi elastik 

e) dua saku celana masing-masing di sebelah kiri dan kanan 

f) memakai buah baju (kancing) atau retsleting di bagian depan celana 

4) Setangan leher: 

a) dibuat dari bahan berwarna merah dan putih 

b) berbentuk segitiga sama kaki 

c)  (1) sisi panjang 90 cm dengan sudut 90º(siku-siku) 

(2) panjang sisi setangan leher dapat disesuaikan dengan tinggi badan pemakai. 

d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher 
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PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA PENGGALANG. 

1) Tutup kepala: 

a) berbentuk baret berwarna coklat tua. 

b) dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan 

c) tanda topi terletak di sebelah kiri. 

2) Baju pramuka/kemeja: 

a) dibuat dari bahan berwarna coklat muda 

b) berbentuk kemeja lengan pendek 

c) kerah baju model kerah dasi 

d) memakai lidah bahu 

e) diberi buah baju (kancing) 

f) memakai dua saku di dada kiri dan kanan 

g) tengah saku diberi lipatan 

h) memakai tutup saku 

i) dikenakan di dalam celana 

3) Celana pramuka: 

a) dibuat dari bahan berwarna coklat tua 

b) berbentuk celana pendek sebatas lutut 

c) memakai dua saku samping kiri dan kanan serta dua saku dibagian belakang dengan 

memakai tutup dan buah baju (kancing) 

d) diberi kantong timbul di samping kiri dan kanan 

e) memakai ikat pinggang, berwarna hitam 

f) pada bagian ban celana dibuat tempat ikat pinggang 

g) pada bagian depan celana memakai retsleting 

4) Setangan leher: 

a) dibuat dari bahan berwarna merah dan putih 

b) berbentuk segitiga sama kaki 

c)  (1) sisi panjang 100 – 120 cm dengan sudut 90º 

(2) panjang sisi setangan-leher dapat disesuaikan dengan tinggi badan pemakai 

d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher 

e) dikenakan di bawah kerah baju 

f) setangan leher dilipat sedemikian rupa sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan 

pemakaian tampak rapih 

g) cara melipat setangan leher sama dengan setangan leher Pramuka Siaga 
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5) Kaos kaki: 

a) kaos kaki panjang (+ 5 cm dibawah lutut) 

b) berwarna hitam 

6) Sepatu: 

a) model tertutup 

b) warna hitam 

c) bertumit rendah. 

PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA. 

1) Tutup kepala: 

a) berbentuk baret berwarna coklat tua. 

b) dikenakan dengan tepi mendatar, 

bagian atasnya ditarik miring ke kanan 

c) tanda topi terletak di sebelah kiri 

2) Baju pramuka/kemeja: 

Sama seperti Pakaian seragam harian Pramuka Penggalang. 

3) Celana pramuka: 

a) dibuat dari bahan warna coklat tua 

b) bentuk celana panjang 

c) memakai dua saku samping kiri dan kanan 

d) dua saku dibagian belakang dengan memakai tutup dan (kancing) 

e) memakai ikat pinggang, berwarna hitam 

f) pada bagian ban celana dibuat tempat ikat pinggang 

g) pada bagian depan celana memakai retsleting 

4) Setangan leher: 

a) dibuat dari bahan berwarna merah dan putih 

b) berbentuk segitiga sama kaki 

c)  (1) sisi panjang 120 – 130 cm dengan sudut 90º 

(2) panjang sisi setangan leher dapat disesuaikan dengan tinggi badan pemakai. 

d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher 

e) dikenakan di bawah kerah baju 

f) setangan leher dilipat sedemikian rupa sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan 

pemakaian tampak rapih 

g) cara melipat setangan leher sama dengan setangan leher Pramuka Siaga 

5) Kaos kaki: 

a) kaos kaki pendek 
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b) warna hitam 

6) Sepatu: 

a) model tertutup 

b) warna hitam 

c) bertumit rendah 

PAKAIAN SERAGAM HARIAN ANDALAN DAN ANGGOTA MAJELIS PEMBIMBING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Tutup kepala : 

a) dibuat dari bahan berwarna coklat tua 

b) berbentuk peci 

c) tinggi bagian depan 5,5 cm, sedang bagian belakang terbuka melengkung dengan jarak 3  cm 

d) bagian samping kiri diberi lipatan lengkung untuk tempat tanda topi. 

2) Baju/blus andalan dan anggota majelis pembimbing: 

a) dibuat dari bahan berwarna coklat muda 

b) model prinses di bagian depannya, sedang bagian belakang dengan kupnat 

c) lengan blus 3/4 panjang 

d) kerah model setali 

e) tanpa lidah bahu dan tanpa ban pinggang 

f) dua saku, menempel mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 

12 - 14 cm 

g) panjang baju/blus sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok/bawahan. 

3) Rok/bawahan andalan dan anggota majelis pembimbing: 

a) dibuat dari bahan warna coklat tua 

b) model rok lurus/span 

c) memakai lipatan di belakang (plotte plooi) 

d) memakai retsleting berwarna coklat tua yang dipasang di belakang 

e) panjang rok/bawahan 5 cm di bawah lutut. 
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4) Pita leher: 

a) dibuat dari bahan berwarna merah dan putih 

b) lebar 3,5 cm, panjang 110 cm dan disimpulkan 

dan  panjang pita dari simpul 10-15 cm, karena itu panjang pita leher dapat disesuaikan dengan 

besar badan pemakai 

c) dikenakan melingkar di bawah kerah baju 

d) diikat dengan simpul mati, warna merah disebelah kanan 

5) Sepatu: 

a) dibuat dari kulit 

b) model tertutup 

c) warna hitam 

d) bertumit rendah/sedang (+ 3-5 cm) 

PAKAIAN SERAGAM HARIAN PEMBINA PRAMUKA PUTRI, TERDIRI : 

1) Tutup kepala: 

a) dibuat dari bahan berwarna coklat tua 

b) berbentuk peci 

c) tinggi bagian depan 5,5 cm, 

sedang bagian belakang terbuka melengkung dengan jarak 3 cm 

d) bagian samping kiri diberi lipatan lengkung untuk tempat tanda topi 

 

 

 

 

 

2) Baju/blus pembina pramuka: 

a) dibuat dari bahan berwarna coklat muda 

b) model prinses di bagian depannya, 

sedang bagian belakang dengan kupnat 

c) berlengan pendek 

d) kerah model setali 

e) memakai lidah bahu selebar 3 cm 

f) dua saku, menempel mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 

12 - 14 cm 

g) di atas saku pada pinggang digunakan ban pinggang hiasan selebar 2 cm 
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h) ban pinggang bagian belakang dipasang mulai dari kupnat belakang dan bagian depan 

dipasang mulai dari garis prinses, keduanya dipertemukan dengan gesper yang dipasang mati 

hingga ujung ikat pinggang hiasan hanya keluar 3 cm dari gesper 

i) panjang baju/blus sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok/bawahan 

3) Rok/bawahan pembina pramuka: 

a) dibuat dari bahan warna coklat tua 

b) model rok lurus/span 

c) memakai lipatan di belakang (plotte plooi) 

d) memakai ritsleting berwarna coklat tua yang dipasang di bagian belakang 

rok/bawahan 

e) panjang rok 5 cm di bawah lutut 

4) Pita leher: 

a) dibuat dari bahan berwarna merah dan putih, 

b) lebar 3,5 cm, panjang 110 cm dan disimpulkan, 

dan panjang pita dari simpul 10-15 cm, karena itu panjang pita leher dapat disesuaikan dengan 

besar badan pemakai 

c) dikenakan melingkar di bawah kerah baju 

d) diikat dengan simpul mati, warna merah disebelah kanan 

5) Sepatu: 

a) model tertutup 

b) warna hitam 

c) bertumit rendah/sedang 

 

PAKAIAN SERAGAM KHUSUS UPACARA UNTUK ANGGOTA DEWASA  

Pakaian Seragam Khusus Upacara merupakan salah satu jenis Pakaian Seragam Pramuka untuk 

anggota dewasa Gerakan Pramuka yang pemakaiannya diperuntukan bagi para Andalan dan Mabi pada 

tingkat Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka. 

Pakaian Seragam Khusus Upacara untuk anggota dewasa Gerakan Pramuka dipergunakan 

dalam rangka upacara memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, Hari Pramuka, Pelantikan 

Pengurus Kwartir/Mabi, menghadiri upacara dimana TNI menggunakan seragam PDU 4, dan acara 

resmi kepanduan di luar negeri, serta kegiatan-kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Kwarnas Gerakan 

Pramuka. 
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PAKAIAN SERAGAM KHUSUS UPACARA UNTUK ANGGOTA DEWASA PUTRI. 

a. Tutup kepala: 

1) dibuat dari bahan berwarna coklat tua, berbentuk peci 

2) tinggi bagian depan 5,5 cm, sedang bagian belakang terbuka melengkung dengan jarak 3 cm 

3) bagian samping kiri depan diberi lipatan lengkung untuk tempat tanda topi 

b. Baju/blus Seragam Khusus Upacara untuk anggota dewasa putri: 

1) dibuat dari bahan berwarna coklat muda 

2) model prinses di bagian depannya, sedang bagian belakang dengan kupnat 

3) lengan blus panjang 

4) kerah model setali 

5) memakai lidah bahu 

6) diberi buah baju (kancing) warna kuning emas berlogo tunas kelapa 

7) tanpa ban pinggang 

8) dua saku dalam pada bagian muka bawah, mulai dari garis potongan prinses ke jahitan 

samping, dengan tinggi saku 12 - 14 cm 

9) panjang baju/blus sampai garis pinggul 

10) dikenakan di luar rok/bawahan 

11) memakai tanda pengenal Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

c. Rok/bawahan Seragam Khusus Upacara untuk anggota dewasa putri: 

1) dibuat dari bahan warna coklat tua 

2) model rok lurus/span 
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3) memakai lipatan di belakang (plotte plooi) 

4) memakai retsleting berwarna coklat tua yang dipasang di belakang 

5) panjang rok/bawahan 5 cm di bawah lutut atau sebatas mata kaki. 

d. Pita leher: 

1) dibuat dari bahan berwarna merah dan putih 

2) lebar pita 3,5 cm, panjang pita 110 cm dan disimpulkan, panjang pita dari simpul 10-15 cm, 

karena itu panjang pita leher dapat disesuaikan dengan besar badan pemakai 

3) dikenakan melingkar di bawah kerah baju 

4) diikat dengan simpul mati, warna merah disebelah kanan. 

e. Sepatu: 

1) dibuat dari kulit, warna hitam 

2) model tertutup 

3) bertumit rendah/sedang (+ 3-5 cm) 

 

PAKAIAN SERAGAM KHUSUS UPACARA UNTUK ANGGOTA DEWASA PUTRA 

a. Tutup kepala: 

1) dibuat dari bahan berwarna hitam polos (tanpa hiasan), 

2) berbentuk peci nasional 

3) pada sudut kiri depan peci dikenakan tanda topi warna kuning emas. 

b. Baju Seragam Khusus Upacara untuk anggota dewasa putra/kemeja: 

1) dibuat dari bahan berwarna coklat muda 

2) berbentuk kemeja lengan pendek 

3) kerah baju model kerah dasi 

4) memakai lidah bahu 

5) diberi buah baju (kancing) warna kuning emas berlogo tunas kelapa 

6) memakai dua saku tempel pada dada kiri dan kanan dengan tutup saku 

bergelombang, serta dua saku dalam pada bagian muka bawah kiri dan kanan 

dengan tutup saku rata 

7) bagian belakang baju diberikan belahan dibawah ban pinggang 

8) baju dipakai di luar celana 

9) memakai tanda pengenal Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

c. Celana Seragam Khusus Upacara untuk anggota dewasa putra: 

1) dibuat dari bahan warna coklat tua 

2) bentuk celana panjang 

3) memakai dua saku dalam pada samping kiri dan kanan, serta dua saku dalam 
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pada bagian belakang dengan memakai tutup dan buah baju (kancing) 

4) memakai ikat pinggang berwarna hitam 

5) bagian ban celana dibuat tempat ikat pinggang. 

d. Setangan leher: 

1) dibuat dari bahan berwarna merah dan putih 

2) berbentuk segitiga sama kaki 

3) panjang sisi 120 – 130 cm dengan sudut 90º, panjang sisi setangan leher dapat disesuaikan 

dengan tinggi badan pemakai 

4) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher 

5) dikenakan di bawah kerah baju 

6) setangan leher dilipat sedemikian rupa sehingga warna merah putih tampak 

dengan jelas dan pemakaian tampak rapih. 

e. Sepatu: 

1) model tertutup 

2) dibuat dari kulit, warna hitam 

3) bertumit rendah 
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PAKAIAN SERAGAM TAMBAHAN. 

a. Pakaian Seragam Tambahan pada dasarnya dapat dikenakan oleh seluruh anggota 

Gerakan Pramuka, seperti jas/blazer, jaket, rompi dilengkapi dengan tanda-tanda 

Gerakan Pramuka dan pita leher harus terlihat. 

b. Pakaian Seragam Tambahan untuk kegiatan kepramukaan di luar 

negeri: 

1) sama dengan pakaian seragam harian sebagaimana tersebut di 

atas, hanya diberi badge sesuai ketentuan. 

2) untuk peserta konferensi, seminar dan kegiatan yang sifatnya 

tidak di lapangan,memakai jas/blazer warna coklat tua. 

3) khusus untuk di daerah dingin atau musim dingin dapat memakai 

jaket/rompi dan bagi Siaga/Penggalang dapat memakai celana panjang warna coklat 

tua. 

Pola Pakaian Seragam Tambahan Blazer Puteri : 
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MATERI KEPRAMUKAAN 

TANDA KECAKAPAN 

Tanda kecapakan dalam kepramukaan dibagi menjadi 2 macam: 

a. Tanda kecakapan umum 

Yaitu tanda kecakapan yang diperoleh oleh seorang anngota prmuka setelah menyelesaikan 

syarat kecakapan umum (SKU). 

Sesuai golongannya SKU dibagi menjadi 3 macam: 

1. SKU siaga berwarna hijau yang berisikan syarat kecakapan umum untuk tingkat siaga 

Mula, Siaga Bantu, Siaga Tata 

2. SKU penggalang berwarna Merah yang berisikan syarat kecakapan umum untuk tingkat 

penggalang Ramu, Penggalang Rakit, Penggalang Terap 

3. SKU penegak berwarna kuning yng berisikan syarat kecakapan umum tingkat penegak 

bantara dan laksana 

b. Tanda kecakapan Khusus 

Yaitu tanda kecakapan yang didapat sesuai kemampuan individu seorang anggota pramuka, 

dengan kata lain tanda kecakapan khusus(TKK) tiap individu tidak selalu sama, TKK juga 

dibagi menjadi 3 golongan untuk golongan pramuka siaga, penggalang, penegak. 
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TANDA KECAKAPAN UMUM (TKU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANDA KECAKAPAN KHUSUS(TKK) 

TKK dibagi menjadi 5 macam: 

a. Bidang agama, mental, moral, pembentukan pribagi dan moral 

b. Bidang patriotism dan seni budaya 

c. Bidang kesehatan dan ketangkasan 

d. Bidang ketrampilan, teknik pembangunan. 

e. Bidang social, perikemanusiaan, gotongroyong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan 

lingkungan hidup 
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TKK Tambahan 
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MATERI KEPRAMUKAAN 

PIONERING 

Bidang Tali Temali  

Dalam tali temali kita sering mencampuradukkan antara tali, simpul dan ikatan. Hal ini sebenarnya 

berbeda sama sekali. Tali adalah bendanya. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali. Ikatan 

adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misal kayu, balok, bambu dan sebagainya. 

Macam simpul dan kegunaannya 

1. Simpul ujung tali 

Gunanya agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepaS 

2. Simpul mati 

Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besar dan tidak licin 

3. Simpul anyam 

Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan 

kering 

4. Simpul anyam berganda 

Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah 

5. Simpul erat  

Gunanya untuk memendekkan tali tanpa pemotongan 

6. Simpul kembar 

Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin 

7. Simpul kursi 

Gunanya untuk mengangkat atau 

menurunkan benda atau orang pingsan  

8. Simpul penarik 

Gunanya untuk menarik benda yang 

cukup besar 

9. Simpul laso 

Untuk gambar macam-macam simpul dapat 

dilihat di bawah ini 

 

  

    

 

 



 satyaku kudarmakan 
 dharmaku kubaktikan 
 agar jaya Indonesia 

Ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana 

nur.rochim00@gmail.com 

 

 

 

Macam Ikatan dan Kegunaannya 

1. Ikatan pangkal 

Gunanya untuk mengikatkan tali pada kayu atau tiang, akan tetapi ikatan pangkal ini dapat juga 

digunakan untuk memulai suatu ikatan. 

2. Ikatan tiang 

Gunanya untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa misalnya 

untuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik. 

3. Ikatan jangkar 

Gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring. 

4. Ikatan tambat 

Gunanya untuk menambatkan tali pada sesuatu tiang/kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk 

melepaskannya kembali. Ikatan tambat ini juga dipergunakan untuk menyeret balik dan bahkan 

ada juga dipergunakan untuk memulai suatu ikatan. 

5. Ikatan tarik 

Gunanya untuk menambatkan tali pengikat binatang pada  suatu tiang, kemudian mudah untuk 

membukanya kembali. Dapat juga untuk turun ke jurang atau pohon. 

6. Ikatan turki 

Gunanya untuk mengikat sapu lidi setangan leher 

7. Ikatan palang 

8. Ikatan canggah 

9. Ikatan silang 

10. Ikatan kaki tiga 

Untuk gambar macam-macam ikatan dapat dilihat di bawah ini. 
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MATERI KEPRAMUKAAN 

PERATURAN BARIS BERBARIS (PBB) 

Peraturan Baris Berbaris yang digunakan di lingkungan Pramuka ada dua macam yakni Baris 

berbaris menggunakan tongkat dan tanpa tongkat. Untuk baris berbaris menggunakan tongkat memiliki 

tata cara tersendiri di lingkungan Pramuka. Adapun baris berbaris tanpa menggunakan tongkat 

mengikuti tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Baris Berbaris milik TNI/POLRI . 

Apa itu Baris Berbaris ? 

1. Baris Berbaris 

a.      Pengertian 

Baris berbaris adalah suatu ujud latuhan fisik, yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan 

dalam tata Cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. 

b.      Maksud dan Tujuan  

1)     Guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, rasa disiplin dan rasa tanggung  

jawab. 

2)     Yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas adalah 

mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok, sehingga secara 

jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna. 

3)      Yang dimaksud rasa persatuan adalah adanya rasa senasib sepenanggungan serta ikatan 

yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. 

4)     Yang dimaksud rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas 

kepentingan pribadi yang pada hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan penyisihan 

pilihan hati sendiri. 

5)     Yang dimaksud rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang 

mengandung resiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya 

tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang akan dapat merugikan. 

2. Aba-aba 

a.       Pengertian 

Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seseorang Pemimpin kepada yang 

dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. 

b.      Macam aba-aba 

Ada tiga macam aba-aba yaitu : 

1)      Aba-aba petunjuk 

2)      Aba-aba peringatan 

3)      Aba-aba pelaksanaan 
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i. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud daripada 

aba-aba peringatan/pelaksanaan. 

Contoh: 

a)      Kepada Pemimpin Upacara-Hormat - GERAK 

b)      Untuk amanat-istirahat di tempat - GERAK 

ii. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas, untuk dapat dilaksanakan 

tanpa ragu-ragu. 

Contoh: 

a)      Lencang kanan - GERAK 

(bukan lancang kanan) 

b) Istirahat di tempat - GERAK (bukan ditempat istirahat) 

iii. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba 

pelaksanan yang dipakai ialah: 

1.      GERAK 

2.      JALAN 

3.      MULAI 

1.1.1. GERAK: adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa 

meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai anggota 

tubuh lain. 

Contoh: 

- jalan ditempat  - GERAK 

- siap   - GERAK 

- hadap kanan  - GERAK 

- lencang kanan  - GERAK 

1.1.2. JALAN: adalah utuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan 

meninggalkan tempat. 

Contoh: 

- haluan kanan/kiri  -  JALAN 

- dua langkah ke depan   - JALAN 

- satu langkah ke belakang -  JALAN 

Catatan:  

Apabila gerakan meninggalkan tempat itu tidak dibatasi jaraknya, maka aba-aba 

harus didahului dengan aba-aba peringatan –MAJU 

Contoh: 

- maju                                     -   JALAN 
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- haluan kanan/kiri  -  JALAN 

- hadap kanan/kiri maju  -  JALAN 

- melintang kanan/kiri maju - JALAN 

 Tentang istilah: “maju” 

 Pada dasarnya digunakan sebagai aba-aba peringatan terhadap pasukan 

dalam keadaan berhenti. 

 Pasukan yang sedang bergerak maju, bilamana harus berhenti dapat 

diberikan aba-aba HENTI. 

Misalnya: 

 Ada aba-aba hadap kanan/kiri maju - JALAN karena dapat pula 

diberikan aba aba : hadap kanan/kiri henti GERAK. 

 Ada aba-aba hadap kanan/kiri maju-JALAN karena dapat pula 

diberikan aba-aba hadap kanan/kiri henti GERAK. 

 Balik kana maju/JALAN, karena dapat pula diberikan aba-aba : 

balik kana henti-GERAK. 

Tidak dapat diberikan aba-aba langkah tegap maju JALAN, aba-aba belok 

kanan/kiri maju-JALAN terhadap pasukan yang sedang berjalan dengan langkah 

biasa, karena tidak dapat diberikan aba-aba langkah henti-GERAK, belok 

kanan/kiri-GERAK.  

 Tentang aba-aba : “henti” 

Pada dasarnya aba-aba peringatan henti digunakan untuk menghentikan pasukan 

yang sedang bergerak, namun tidak selamanya aba-aba peringatan henti ini harus 

diucapkan. 

Contoh: 

    Empat langkah ke depan –JALAN, bukan barisan – jalan. Setelah selesai 

pelaksanaan dari maksud aba-aba peringatan, pasukan wajib berhenti tanpa aba-

aba berhenti. 

MULAI : adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan 

berturut-turut. 

Contoh: 

- Hitung   - MULAI 

- tiga bersaf kumpul - MULAI 
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iv. Cara memberi aba-aba 

a) Waktu memberi aba-aba, pemberi aba-aba harus berdiri dalam sikap sempurna dan 

menghadap pasukan, terkecuali dalam keadaan yang tidak mengijinkan untuk 

melakukan itu. 

b) Apabila aba-aba itu berlaku juga untuk si pemberi aba-aba, maka pemberi aba-aba 

terikat pada tempat yang telah ditentukan untuknya dan tidak menghadap pasukan. 

Contoh: Kepada Pembina Upacara – hormat – GERAK 

Pelaksanaanya : 

 Pada waktu memberikan aba-aba mengahdap ke arah yang diberi hormat 

sambil melakukan gerakan penghormatan bersama-sama dengan pasukan. 

 Setelah penghormatan selesai dijawab/dibalas oleh yang menerima 

penghormatan, maka dalm keadaan sikap sedang memberi hormat si 

pemberi aba-aba memberikan aba-aba tegak : GERAK dan kembali ke 

sikap sempurna. 

c) Pada taraf permulaan aba-aba yang ditunjukan kepada pasukan yang sedang 

berjalan/berlari, aba-aba pelaksanaan gerakannya ditambah 1 (satu) langkah pada 

waktu berjala, pada waktu berlari ditambah 3 (tiga) langkah. 

 Pada taraf lanjutan, aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada kaki kanan 

ditambah 2 (dua) langkah untuk berjalan / 4 (empat) langkah untuk berlari. 

d) Aba-aba diucapkan dengan suara nyaring-tegas dan bersemangat. 

e) Aba-aba petunjuk dan peringatan pada waktu pengucapan hendaknya diberi antara. 

f) Aba-aba pelaksanaan pada waktu pengucapan hendaknya dihentakkan. 

g) Antara aba-aba peringatan dan pelaksanaan hendaknya diperpanjang disesuaikan 

dengan besar kecilnya pasukan. 

h) Bila pada suatu bagian aba-aba diperlukan pembetulan maka dilakukan perintah 

ULANG ! 

Contoh: Lencang kanan = Ulangi – siap GERAK 

3. Gerakan Perorangan – Gerakan Dasar 

a) Sikap sempurna 

Aba-aba : Siap - GERAK. Pelaksanaanya : pada aba-aba pelaksanaan badan/tubuh berdiri tegap, 

ke dua tumit rapat, ke dua telapak kaki membentuk sudut 60…, lutut lurus paha dirapatkan, 

berat badan di atas ke dua kaki, perut ditarik sedikit, dada dibusungkan, pundak ditarik sedikit 

ke belakang dan tidak dinaikkan, lengan rapat pada badan, pergelangan tangan lurus, jari-jari 

tangan menggenggam tidak terpaksa rapat pada paha, ibu jari segaris dengan jahitan celana, 
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leher lurus, dagu ditarik, mulut ditutup, gigi dirapatkan, mata memandang tajam ke depan, 

benafas sewajarnya.  

b) Istirahat 

Aba-aba istirahat ditempat – GERAK 

1) Pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dipindahkan ke samping kiri dengan jarak sepanjang 

telapak kaki (30cm) 

2) Ke dua belah tangan dibawa ke belakang dan dibawah pinggang, punggung tangan kanan di 

atas telapak tangan kiri, tangan kanan dikepalkan dengan dilemaskan, tangan kiri 

memegang pergelangan tangan kanan di antara ibu jari dan telunjuk, ke dua tangan 

dilemaskan, badan dapat bergerak. 

Catatan: 

 Pasukan dalam keadaan istirahat di tempat, pemimpin atau atasan lainnya datang untuk 

memberikan perhatian atau petunjuk-petunjuk, maka atas ucapan pemimpin/atasan 

dengan menggunakan kata Perhatian pasukan segera mengambil sikap sempurna tanpa 

mengucapkan kata siap, kemudian mengambil sikap istirahat. 

 Pada kata perhatian, selesai atau sekian, pasukan mengambil sikap sempurna tanpa 

didahului aba-aba kemudian kembali ke sikap istirahat di tempat. 

 Maksud dari sikap siap terakhir ini adalah sebagai jawaban tanpa suara, bahwa petunjuk-

petunjuk yang diberikan akan dijalankan 

c) Lencang kanan/kiri: (hanya dalam bentuk bersaf) 

Aba-aba : Lencang kanan/kiri - GERAK 

Pelaksanaannya: 

Gerakan ini dijalankan dalam sikap sempurna. 

1) Pada aba-aba pelaksanaan, saf depan mengangkat lengan kanan/kiri ke samping, jari-jari 

kanan/kiri menggenggam menyentuh bahu kanan/kiri orang yang berada di sebelah 

kana/kirinya, punggung tangan menghadap ke atas, bersamaan dengan ini kepala 

dipalingkan ke kanan/kiri tidak berubah tempat masing-masing meluruskan diri 

2) Saf tengah dan saf belakang kecuali penjuru, setelah meluruskan ke depan dengan 

pandangan mata, ikut pula memalingkan muka ke samping dengan tidak mengangkat 

tangan. 

3) Penjuru saf tengan dan belakang mengambil antar ke depan 1 (satu) lengan kanan/kiri 

ditambah 2 (dua)  kepalan tangan dan setelah lurus menurunkan tangan kanan/kiri tanpa 

menunggu aba-aba. 

4) Pada aba-aba tegak-GERAK semua dengan serentak menurunkan lengan dan memalingkan 

muka ke depan dan berdiri dalam sikap sempurna. 
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5) Pada waktu pemimpin pasukan memberikan aba-aba lencang kanan/kiri dan barisan sedang 

meluruskan safnya, Pemimpin pasukan yang berada dalam barisan itu memberikan 

kelurusan saf dari sebelah kanan/kiri pasukan dengan menitikberatkan pada kelurusan tumit 

(bukan ujung depan sepatu). 

Catatan: 

 Untuk menghindarkan keributan pada waktu mengangkat lengan kanan/kiri, hendaknya 

lengan diluruskan melalui belakang punggung orang yang berada di samping, kalau 

jarak 1 (satu) lengan tidak cukup. Dengan demikian dihindarkan gerakan seolah-olah 

meninju rekannya yang berada di smaping. 

 Kelurusan barisan dilihat dari tumit. 

d) Setengah lencang kanan/kiri 

Aba-aba : Setengah lencang kanan/kiri - GERAK 

Pelaksanaannya: 

Seperti pada waktu lencang kanan/kiri, tetapi tangan kanan/kiri di pinggang (bertolak pinggang) 

dengan siku menyentuh lengan orang yang berdiri disebelahnya, pergelangan tangan lurus, ibu 

jari di sebelah belakang pinggang, empat jari lainnya rapat pada pinggang sebelah depan 

(khusus saf depan). Pada aba-aba tegak GERAK dengan serentak menurunkan lengan sambil 

memalingkan muka ke depan dan berdiri dalam sikap sempurna. 

e) Lencang depan  (hanya dalam bentuk berbanjar) 

Aba-aba : Lencang depan – GERAK 

Pelaksanaannya: 

1) Penjuru tetap sikap sempurna : nomor dua dan seterusnya meluruskan ke depan dengan 

mengangkat tangan dengan jarak satu lengan ditambah dua kepalan tangan. 

2) Saf depan banjar tengah dan kiri mengambil antara satu lengan ke samping kanan, setelah 

lurus menurunkan tangan dan memalingkan kepala kembali ke depan dengan serentak 

tanpa menunggu aba-aba. 

3) Banjar tengah/kiri tanpa mengangkat tangan 

f) Cara berhitung 

Aba-aba : Hitung – MULAI 

Pelaksanaannya: 

1) Jika bersaf, pada aba-aba peringatan penjuru tetap melihat ke depan, saf terdepan 

memalingkan mukanya ke kanan. 

2) Pada aba-aba pelaksanaan, berturut-turut di mulai dari penjuru menyebutkan nomornya 

sambil memalingkan muka ke depan. 

3) Pengucapan nomor secara tegas dan tepat. 
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4) Jika berbanjar, pada aba-aba peringatan semua anggota tetap dalam sikap sempurna. 

5) Pada aba-aba pelaksanaan mulai dari penjuru kanan berturut-turut ke belakang 

menyebutkan nomornya masing-masing. 

6) Jika pasukan berbanjar/bersaf tiga, maka yang berada paling kiri mengucapkan : 

LENGKAP atau KURANG SATU/KURANG DUA.  

4. Perubahan Arah 

(dalam keadaan berhenti) 

A. Hadap kanan/kiri 

Aba-aba : Hadap kanan/kiri – GERAK 

1) Kaki kiri/kanan diajukan melintang di depan kaki kanan/kiri lekukan kaki kanan/kiri 

berada di ujung kaki kanan/kiri, berat badan berpindah ke kaki kiri/kanan. 

2) Tumit kaki kanan/kiri dengan badan diputar ke kanan/kiri 90° 

3) Kaki kiri/kanan dirapatkan kembali ke kaki kanan/kiri. 

B. Hadap serong kanan/kiri 

Aba-aba : Hadap serong kanan/kiri – GERAK 

Pelaksanaannya: 

1) Kaki kiri/kanan diajukan ke muka sejajar dengan kaki kanan/kiri 

2) Berputarlah arah 45° ke kanan/kiri 

3) Kaki kiri/kanan dirapatkan kembali ke kaki kanan/kiri 

C. Balik kanan 

Aba-aba : Balik kanan/kiri – GERAK 

Pelaksanaannya : 

1) Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri diajukan melintang (lebih dalam dari hadap kanan) di 

depan kaki kanan. 

2) Tumit kaki kanan beserta badan diputar ke kanan 180° 

3) Kaki kanan/kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan/kiri. 

Catatan: 

 Dalam keadaan berhenti pada hitungan ke tiga, kaki dirapatkan dan kembali ke sikap 

sempurna 

 Dalam keadaan berhenti berjalan pada hitungan ketiga, kaki kanan/kiri tidak 

dirapatkan melainkan dilangkahkan 0,5 langkah dengan cara dihentikan. 

 

 

 

 



 satyaku kudarmakan 
 dharmaku kubaktikan 
 agar jaya Indonesia 

Ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana 

nur.rochim00@gmail.com 

 

 

D. Cara berkumpul 

Aba-aba : 3 bersaf/ 3 berbanjar kumpul - MULAI 

Pelaksanannya : 

1) Pelatih menunjuk seorang anggota sebagai penjuru dan orang yang ditunjuk mengulangi 

perintah yang diberikan oleh pelatih. 

Contoh: 

Sdr.Gatot sebagai penjuru. Aba-aba pelatih : Gatot sebagai penjuru. Oleh orang yang 

ditunjuk (dalam sikap sempurna) aba-aba diulangi : Gatot sebagai penjuru. 

2) Orang yang ditunjuk tadi lari dan berdiri di depan pelatih ± 4 langkah 

3) Setelah aba-aba pelaksanaan MULAI diberikan pelatih, maka orang-orang lainnya berlari 

dan berdiri disamping kiri penjuru serta meluruskan diri seperti pada waktu lencang 

kanan. 

4) Pada waktu berkumpul, penjuru melihat ke kiri setelah lurus, penjuru memberikan isyarat 

dengan perkataan LURUS, pada isyarat ini penjuru nelihat ke depan, yang lainnya (saf 

depan) menurunkan lengannya dan kembali ke sikap sempurna.  

E. Cara latihan memberi hormat 

Aba-aba : Hormat - GERAK 

Pelaksanaannya (dengan tutup kepala, keadaan berhenti) 

1) Pada aba-aba pelaksanaan, dengan gerakan cepat tangan kanan diangkat ke arah pelipis 

kanan, siku-siku 15° serong ke depan, kelima jari rapat dan lurus, telapak tangan serong 

ke bawah dan kiri ujung, jari tengah dan telunjuk mengenai pinggir bawah dari tutup 

kepala setinggi pelipis. 

2) Pergelangan tangan lurus, bahu tetap seperti dalam sikap sempurna, pandangan mata 

tertuju kepada yang diberi hormat. 

3) Jika tutup kepala mempunyai klep, maka jari tengah mengenai pinggir klep. 

4) Jika selesai menghormat, maka lengan kanan lurus diturunkan secara cepat ke sikap 

sempurna. 

F. Bubar 

Aba-aba : Bubar - JALAN 

Pelaksanaannya;  

Pemberian  aba aba tersebut dilaksanakan dalam keadaan sikap sempurna. Setelah melakukan 

penghormatan kemudian balik kanan dan setelah menghitung dua hitungan  dalam hati, lalu 

bubar. 
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G. Jalan di tempat 

Aba-aba: Jalan ditempat - GERAK 

Pelaksaannya: 

Gerakan dimulai dengan mengangkat kaki kiri, lutut berganti-ganti diangkat, paha rata-rata, 

ujung kaki menuju ke bawah, tempo langkah sesuai dengan langkah biasa, badan tegak, 

pandangan mata tetap ke depan, lengan dirapatkan pada badan (tidak melenggang) 

Dari jalan ke tempat berhenti. 

H. Aba-aba : Henti – GERAK 

Pelaksanaannya: 

Pada aba-aba pelaksanaan dapat dijatuhkan kaki kiri/kanan,pada hitungan ke dua kaki 

kiri/kanan diharapkan pada kaki kiri/kanan dan kembali ke sikap sempurna. 

I. Membuka/menutup barisan. 

Aba-aba : Buka barisan – JALAN 

Pada aba-aba pelaksanaan regu kanan dan kiri membuat satu langkah ke samping kanan dan 

kiri, sedang regu tangah tetap di tempat. 

Catatan : 

Membuka barisan gunanya untuk memudahkan pemeriksaan. 

J. Tutup barisan 

Aba-aba :tutup barisan – JALAN 

Pelaksanannya : 

Pada aba-aba pelaksanaan regu kanan dan kiri membuat satu langkah kembali ke samping 

kanan dan kiri, sedang regu tengah tetap ditempat. 

Gerakan berjalan dengan panjang tempo dan macam langkah 

  Macam langkah Panjangnya Tempo 

1. Langkah biasa 65cm 120 tiap menit 

2. Langkah tegap 65cm 120 tiap menit 

3. Langkah perlahan 40cm 30 tiap menit 

4. Langkah kesamping 40cm 70 tiap menit 

5. Langkah ke belakang 40cm 70 tiap menit 

6. Langkah ke depan 60cm 70 tiap menit 

7. Langkah di waktu lari 80cm 165 tiap menit 
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K. MAJU – JALAN 

Dari sikap sempurna 

Aba-aba : Maju – JALAN 

Pelaksanaannya: 

1) Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri diayunkan ke depan, lutut lurus, telapak kaki diangkat 

rata sejajar dengan tanah setinggi ± 15 cm, kemudian dihentakkan ke tanah dengan jarak 

setengah langkah dan selanjutnya berjalan dengan langkah biasa. 

2) Langkah pertama dilakukan dengan melenggangkan lengan kanan ke depan 90°, lengan kiri 

30° ke belakang, pada langkah selanjutnya lengan atas dan bawah lurus dilenggangkan ke 

depan 45°, dan ke belakang 30°. 

Seluruh anggota meluruskan barisan ke depan dengan melihat pada belakang leher. 

Dilarang keras : berbicara-melihat kanan/kiri 

Pada waktu melenggangkan tangan supaya jangan kaku. 

L. LANGKAH BIASA 

1) Pada waktu berjalan, kepala dan badan seperti pada waktu sikap sempurna. Waktu 

mengayunkan kaki ke depan lutut dibengkokkan sedikit (kaki tidak boleh diseret). Kemudian 

diletakkan ke tanah menurut jarak yang telah ditentukan. 

2) Cara melangkahkan kaki seperti pada waktu berjalan biasa. Pertama tumit diletakkan di 

tanah selanjutnya lurus ke depan dan ke belakang di samping badan. Ke depan 45°, ke 

belakang 30°. Jari-jari tangan digenggam, dengan tidak terpaksa, punggung ibu jari 

menhadap ke atas. 

M.  LANGKAH TEGAP 

1) Dari sikap sempurna 

Aba-aba : Langkah tegap – JALAN 

Pelaksanaannya : 

Mulai berjalan dengan kaki kiri, langkah pertama selebar setengah langkah, selanjutnya 

seperti jalan biasa (panjang dan tempo) dengan cara kaki dihentakkan terus menerus tetapi 

tidak dengan berlebih-lebihan, telapak kaki rapat dan sejajar dengan tanah, lutut kaki tidak 

boleh diangkat tinggi. Bersama dengan langkah pertama lengan dilenggangkan lurus ke 

depan dan ke belakang di samping badan, (lengan tangan 90° ke depan dari 30° ke 

belakang). Jari-jari tangan digenggam dengan tidak terpaksa, punggung ibu jari menghadap 

ke atas. 

2) Dari langkah biasa  

Aba-aba : Langkah tegap – JALAN 

Pelaksanaannya : 
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Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri jatuh di tanah, ditambah satu langkah 

selanjutnya mulai berjalan seperti tersebut pasa butir 1. 

3) Kembali ke langkah biasa 

Aba-aba : Langkah biasa – JALAN 

Pelaksanaannya : 

Aba-aba diberikan pada waktu kaki kiri jatuh di tanah ditambah satu langkah dan mulai  

berjalan dengan langkah biasa, hanya langkah pertama……. 

Catatan : 

Dalam sedang berjalan cukup menggunakan aba-aba peringatan : Langkah tegap/langkah 

biasa-JALAN, pada tiap-tiap perubahan langkah (tanpa kata maju). 

N. LANGKAH PERLAHAN 

a) Untuk bergabung (mengantar jenazah dalam upacara kemiliteran) 

Aba-aba : Langkah perlahan maju – JALAN 

Pelaksanaannya : 

a. Gerakan dilakukan dengan sikap sempurna 

b. Pada aba-aba “jalan”, kaki kiri dilangkahkan ke depan, setelah kaki kiri menapak 

di tanah segera disusul dengan kaki kanan ditarik ke depan dan ditahan sebentar di 

sebelah mata kaki kiri, kemudian dilanjutkan ditatapkan kaki kanan di depan kaki 

kiri. 

c. Gerakan selanjutnya melakukan gerakan-gerakan seperti semula. 

Catatan : 

 Dalam keadaan sedang berjalan, aba-aba adalah “langkah perlahan JALAN” 

yang diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh di tanah ditambah selangkah 

dan kemudian mulai berjalan dengan langkah perlahan. 

 Tapak kaki pada saat menginjak tanah tidak dihentakkan, tetapi diletakkan 

rata-rata untuk lebih khidmat. 

O. LANGKAH KE SAMPING 

Aba-aba : ……..Langkah ke kanan/kiri – JALAN 

Pelaksanaannya : 

Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri/kanan dilanjutkan ke samping kanan/kiri sepanjang 40 

cm. Selanjutnya kaki kiri/kanan dirapatkan pada kaki kiri/kanan.Sikap badan tetap seperti 

pada sikap sempurna, sebanyak-banyaknya hanya boleh dilakukan empat langkah. 

P. LANGKAH KE BELAKANG 

Aba-aba : ……..Langkah ke belakang – JALAN 

Pelaksanaannya : 
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Pada aba-aba pelaksanaan, peserta melangkah ke belakang mulai kaki kiri menurut 

panjangnya langkah dan sesuai dengan tempo yang telah ditentukan, menurut jumlah 

langkah yang diperintahkan. Lengan tidak boleh dilenggangkan dan sikap badan seperti 

dalam sikap sempurna. Sebanyka-banyaknya hanya boleh dilakukan empat langkah. 

Q. LANGKAH KE DEPAN 

Aba-aba : …….Langkah ke depan – JALAN 

Pelaksanaannya : 

Pada aba-aba pelaksanaan, peserta melangkahkan kaki ke depan mulai dengan kaki kiri 

menurut panjangnya langkah dan tempat yang telah ditentukan, menurut jumlah langkah 

yang diperintahkan. Gerakan kaki seperti gerakan langkah tegap dan dihentikan dan sikap 

seperti sikap sempurna. Sebanyak-banyaknya hanya boleh dilakukan empat langkah. 

R. LANGKAH DI WAKTU LARI 

a. Dari sikap sempurna 

Aba-aba : Lari maju – JALAN 

Pelaksanaannya: 

Aba-bab peringatan ke dua tangan dikepalkan dengan lemas dan diletakkan di pinggang 

sebelah depan dengan punggung tangan menghadap keluar, ke dua siku sedikit ke 

belakang, badan agak dicondongkan ke depan. Pada aba-aba pelaksanaan, dimulai lari 

dengan menghentakkan kaki kiri setengah langkah dan selanjutnya menurut panjang 

langkah dan tempo yang ditentukan dengan kaki diangkat secukupnya. Telapak kaki 

diletakkan dengan ujung telapak kaki terlebih dahulu, lengan dilenggangkan secara tidak 

kaku. 

b. Dari langkah biasa 

Aba-aba : Lari – JALAN 

Pelaksanaannya: 

Aba-aba peringatan pelaksanaannya sama dengan ayat 1. Aba-aba pelaksanaan 

diberikan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ke tanah kemudian ditambah satu langkah, 

selanjutnya berlari menurut ketentuan yang ada. 

c. Kembali ke langkah biasa 

Aba-aba : Langkah biasa – JALAN 

Pelaksanaannya : 

Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ke tanah ditambah tiga 

langkah, kemudian berjalan dengan langkah biasa, dimuali dengan kaki kiri 

dihentakkan; bersama dengan itu kedua lengan digenggam. 
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Catatan : 

Untuk berhenti dari keadaan berlari aba-aba seperti langkah biasa henti – GERAK. Aba-

aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ke tanah ditambah tiga 

langkah, selanjutnya kaki dirapatkan kemudian kedua kepal tangan diturunkan untuk 

mengambil sikap sempurna. 

S. LANGKAH MERDEKA 

a. Dari langkah biasa 

Aba-aba : Langkah merdeka – JALAN  

Anggota berjalan bebas tanpa terikat pada ketentuan panjang, tempo dan ketentuan 

langkah. Atas pertimbangan Pimpinan, anggota dapat dijinkan untuk membuat 

sesuatu yang dalam keadaan lain terlarang (antara lain berbicara, buak topi, 

menghapus keringat). Langkah merdeka biasanya dilakukan untuk menempuh 

jalan jauh/diluar kota/lapangan yang tidak rata. Anggota tetap dilarang 

meninggalkan barisan. 

b. Kembai ke langkah biasa 

Untuk melaksanakan gerakan ini lebih dahulu harus diberikan 

……………….samakn langkah. Setelah langkah barisan sama, Pemimpin dapat 

memberikan aba-aba peringatan dan pelaksanaan. 

c. Aba-aba : Langkah biasa – JALAN 

Pelaksanaannya : 

Seperti tersebut pada petunjuk dari langkah tegap ke langkah biasa. 

T.  GANTI LANGKAH 

Aba-aba : Ganti langkah – JALAN 

Pelaksanaannya : 

Gerakan dapat dilakukan pada waktu langkah biasa/tegap. Aba-aba pelaksanaan diberikan 

pada waktu kaki kanan/kiri di tanah kemudian ditambah satu langkah. Sesudah ujung kaki 

kiri/kanan yang sedang di belakang dirapatkan pada badan. Untuk selanjutnya disesuaikan 

dengan langkah baru yang disamakan. Kemudian gerakan ini dilakukan dalam satu 

hitungan. 



 satyaku kudarmakan 
 dharmaku kubaktikan 
 agar jaya Indonesia 

Ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana 

nur.rochim00@gmail.com 

 

 

 

MATERI KEPRAMUKAAN 

PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN 

PENDAHULUAN 

1. Ketrampilan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) merupakan salah satu kegiatan 

kepramukaan yang memberikan bekal peserta didik dalam hal pengalaman : 

a. Kewajiban diri untuk mengamalkan kode kehoramatan pramuka 

b. Kepeduliannya terhadap masyarakat/orang lain 

c. Kepeduliannya terhadap usaha meningkatkan citra Gerakan Pramuka di masyarakat 

2. Ketrampilan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan merupakan seperangkat ketrampilan dan 

pengetahuan kesehatan yang praktis dalam memberikan bantuan pertama kepada orang lain yang 

sedang mengalami musibah, antara lain pada pasien yang : 

a. Berhenti bernafas 

b. Pendarahan parah 

c. Shok 

d. Patah tulang 

3. Ketrampilan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan Pengetahuan Praktis tentang Kesehatan 

merupakan alat pendidikan bagi para pramuka sesuai selaras dengan perkembangannya agar 

mampu menjaga kesehatan dirinya dan keluarga serta lingkunganny, dan mempunyai kemampuan 

yang mantap untuk menolong orang lain yang mengalami kecelakaan. 

 

MATERI POKOK 

1. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 

a. P3K bagi pasien yang berhenti bernafas 

Kalau seseorang tiba-tiba napasnya berhenti, apapun latar belakangnya, harus segera dilakukan 

nafas buatan. 

Cara yang paling praktis dan efisien untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut adalah dengan 

jalan : meniupkan nafas ke paru-paru korban. 

Langkah-langkah pertolongan dengan napas buatan dari mulut ke mulut/hidung sebagai berikut 

: 

1) Kepala korban diletakkan dengan posisi dagu mendongak ke atas 

2) Rahang ditarik sampai mulut terbuka 

3) Penolong membuka mulut lebar-lebar dan ditempelkan ke mulut korban rapat-rapat dan 

pencet hidung atau tutup hidung korban dengan pipi, atau dapat juga dengan jalan tutup 
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mulut korban rapat-rapat selanjutnya penolong menempelkan mulutnya ke hidung korban 

dan meniupnya. 

4) Tiup ke mulut/hidung korban, kepada : 

a) Orang dewasa secara teratur dan kuat ditiupkan 12 kali tiupan pada setiap menit. 

b) Anak-anak ditiupkan 20 kali tiap menit 

b. P3K bagi korban Sengatan Listrik 

1) Penolong hendaknya berdiri di atas karet, karton, papan, atau karpet yang dalam keadaan 

kering 

2) Gunakan tongkat kering/papan kering untuk menarik atau mendorong kawat beraliran listrik 

yang menempel pada tubuh korban 

3) Setelah kontak dengan aliran listrik tiada lagi, selanjutnya segera dilakukan nafas buatan 

sampai bantuan medis datang 

c. P3K bagi pasien yang menderita pendarahan parah 

1) Luka hendaknya ditutup kain kasa kompres yang steril, selanjutnya kain kasa kompres 

tersebut ditekan kuat-kuat dengan tangan sampai pendarahan berhenti. 

Untuk menutup luka biasa juga menggunakan bahan yang bersih lainnya, misalnya kasa 

steril, saputangan bersih lainnya, handuk atau sobekan sprei yang semuanya sudah dicuci 

dan disetrika. 

Kalau tidak tersedia peralatan yang steril, jangan ragu-ragu lagi menggunakan baju kotor 

atau tangan telanjang untuk menekan bagian yang luka agar darah tidak terus menerus 

mengucur karena kehilangan darah dari tubuh korban lebih berbahaya daripada resiko 

infeksi. 

2) Luka yang sudah berdarah tidak boleh dibersihkan karena pendarahan akan membersihkan 

luka itu sendiri, yang boleh dibersihkan adalah kulit di sekitar luka, dengan air sabun atau 

air ledeng biasa atau air yang sudah dimasak. 

3) Pada semua kasus pendarahan serius, penderita selalu diancam shok, untuk itu diselimuti dan 

letakkan penderita pada posisi yang paling menyenangkan dan semua yang mengikat pada 

tubuh harus dilepaskan termasuk ikat pinggang. 

d. Pertolongan Pertama Mengurangi Shok 

1) Setiap kecelakaan, kebakaran, keracunan yang parah, sering kali disertai dengan shok baik 

ringan atau parah, bahkan sampai fatal, karena shok merupakan reaksi tubuh yang ditandai 

oleh melambatnya atau terhentinya peredaran darah dan berakibat penurunan persediaan 

darah pada organ-organ penting. 

2) Tanda-tanda Shok 

a) Denyut nadi cepat tapi lemah 
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b) Merasa lemas 

c) Muka pucat 

d) Kulit dingin, kerinagt dingin di kening dan telapak tangan, kadang-kadang pasien 

menggigil 

e) Merasa haus 

f) Merasa mual 

g) Nafas tidak teratur 

h) Tekanan darah sangat rendah 

3) Pertolongan Pertama Mengurangi Shok antara lain dilakukan dengan cara : 

a) Menghentikan pendarahan 

b) Meniadakan hambatan-hambatan pada saluran nafas 

c) Memberi nafas buatan 

d) Menyelimuti dan meletakkan penderita pada posisi yang paling menyenangkan 

4) Langkah - langkah Pelaksanaan Pertolongan Pertama Mengurangi Shok : 

a) Baringan korban dengan posisi kepala sama datar atau lebih rendah dari tubuh, dengan 

tujuan untuk menambah aliran darah ke jantung dan otak. 

Bila kaki tidak patah, tungkai dapat ditinggikan 30-45 cm di atas posisi kepala. 

b) Selimuti pasien dan hindarkan dari lantai serta udara dingin 

c) Usahakan pasien tidak melihat lukanya 

d) Pasien/penderita yang sadar, tidak muntha dan tidak mengalami luka di perut, dapat 

diberi larutan shok yang terdiri dari : 

- 1 sendok teh garam dapur 

- ½ sendok teh tepung soda kue 

- 4-5 gelas air 

- dan bisa juga ditambah air kelapa/kopi kental/teh 

e) perlakukan pasien dengan lemah lembut, sebab rasa nyeri akibat penanganan yang kasar 

bisa menjerumuskan korban pada shok yang lebih parah. 

f) Cepat-cepat panggil dokter 

e. P3K patah tulang 

1) Tanda-tanda patah tulang 

a) Penderita tidak dapat menggerakkan bagian yang luka 

b) Bentuk bagian yang terkena tampak tidak normal 

c) Ada rasa nyeri kalau digerakkan 

d) Kulit tidak terasa kalau disentuh 

e) Pembengkakkan dan warna biru di sekitar kulit yang luka 
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2) Pedoman umum pertolongan pertama terhadap patah tulang 

a) Pada umumnya patah tulang tidak pernah sebagai kasus darurat yang membutuhkan 

pertolongan segera, kecuali demi penyelamatan jiwa korban. Sebaiknya jangan 

menggerakkan atau mengganggu penderita, tunggu saja sampai dokter atau ambulans 

datang.  

b) Kalau korban harus dipindahkan dari tempat yang membahayakan, pindahkan korban 

dengan cara menarik tungkai atau ketiaknya, sedang tarikannya harus searah dengan 

sumbu panjang badan 

c) Kemudian lakukan memeriksa apakah ada luka-luka lainnya : 

- hentikan pendarahan serius yang terjadi  

- usahakan korban terhindar dari hambatan pernapasan  

- upayakan lalu lintas udara tetap lancer 

- jika diperlukan buatlah nafas buatan 

- jangan meletakkan bantal di bawah kepala, tapi letakkanlah di kiri kanan kepala 

untuk menjaga agar leher tidak bergerak 

d) Kalau bantuan medis terlambat, sedang penderita harus diangkat, jangan mencoba 

memperbaiki letak tulang. 

Pasanglah selalu pembelat (bidai) sebelum menggerakkan atau mengangkat penderita. 

3) Macam-macam patah tulang dan pertolongan pertamanya 

a) Patah lengan bawah Pergelangan Tangan  

• Letakkan perlahan-lahan lengan bawah tersebut ke dada 

hingga lengan membentuk sudut 90 derajat dengan lengan 

atas, sedang telapak tangan rata di dada 

• Siapkan 2 pembelat ( bidai ) yang dilengkapi dengan kain 

pengempuk, satu untuk membelat bagian dalam, sedang 

yang lain untuk membelat bagian luar 

• Usahakan pembelat merentang dari siku sampai ke 

punggung jemari 

• Aturlah gendongan tangan ke leher sedemikian rupa 

sehingga ketinggian ujung-ujung jari hanya 7,5-10 cm dari 

siku 
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                         Patah Tulang lengan Atas (siku ke bahu)  

• Letakkan tangan perlahan-lahan ke samping tubuh dalam 

posisi sealamiah mungkin 

• Letakkan lengan bawah di dada dengan telapak tangan 

menempel perut 

• Pasang satu pembelat (bidai) yang sudah berlapis bahan 

empuk di sebelah luar lengan dan ikatlah dengan 2 carik 

kain di atas dan di bawah bagian yang patah 

• Buatlah gendongan ke leher, tempelkan ke lengan atas yang 

patah ke tubuh dengan handuk atau kain yang melingkari 

dada dan belatan (bidai) 

c) Patah Tulang Lengan Bawah 

Letakkan pembelat (bidai) berlapis di bawah telapak tangan, 

dari dekat siku sampai lewat ujung jemari. 

d) Patah Tulang di paha 

• Patah tulang di paha sangat berbahaya, tanggulangi shok 

dulu dan segera panggil dokter 

• Luruskan tungkai dan tarik ke posisi normal 

• Siapkan 7 pembalut panjang dan lebar 

• Gunakan 2 pembelat papan lebar 10-15 cm yang dilapisi dengan kain empuk 

• Panjang pembelat untuk bagian luar harus merentang dari ketiak sampai lutut, 

sedangkan pembelat untuk bagian dalam sepanjang dari pangkal paha sampai ke 

lutut. 

f. Pembalut dan Pembalutan 

1) Pembalut 

Macam-macam pembalut : 

a) Pembalut kasa gulung 

b) Pembalut kasa perekat 

c) Pembalut penekan 

d) Kasa penekan steril (beraneka ukuran) 

e) Gulungan kapas 

f) Pembalut segi tiga (mitella) 

2) Pembalutan 

a) Pembalutan segitiga pada kepala, kening 

b) Pembalutan segitiga untuk ujung tangan atau kaki 
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c) Pembungkus segitiga untuk membuat gendungan tangan 

d) Membalut telapak tangan dengan pembalut dasi 

 

e) Pembalutan spiral pada tangan 

f) Pembalutan dengan perban membentuk angka 8 ke tangan 

atau pergelangan tangan yang cidera. 

 

 

2. Budaya Hidup Sehat 

Dalam kehidupan sehari-hari pramuka hendaknya memiliki budaya hidup sehat, dengan jalan 

mendidik agar mereka dibiasakan untuk : 

1) Selalu menjaga kebersihan badan, misalnya pemeliharaan kuku, tangan, kaki, pentingnya 

mandi, pemeliharaan gigi, dsb. 

2) Menjaga dan menciptakan kesegaran jasmani dan kesehatan badan, dengan jalan : secara 

rutin melaksanakan senam pagi, jogging, melatih pernapasan, minum air putih, dsb. 
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3) Menjaga ketahan tubuh, ketrampilan dan ketangkasan jasmani dengan berolahraga, mendaki 

gunung, berenang, terbang laying, dsb. 

4) Menjaga kebesihan makanan dan minuman, serta meningkatkan pengetahuan tentang gizi. 

5) Selalu menciptakan kebersihan rumah dan peralatannya, kebersihan perkemahan pada saat 

berkemah 

6) Memahami berbagai macam penyakit dan penanggulangannya. 

 

PENUTUP 

Kegiatan Ketrampilan P3K bagi peserta didik merupakan alat pendidikan watak yang akan dapat 

meningkatkan ketahanan mental-moral-spiritual, pisik, intelektual, emosional, dan social; serta dapat 

menambah rasa percaya diri, tanggung jawab dan kepedulian kpada orang lain. 
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MATERI KEPRAMUKAAN 

TANAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) 

1. Ketepeng Cina (Cassia alata, Linn.) 

Nama Lokal : 

Seven golden candlestik (Inggris), Ketepeng kebo (Jawa); Ketepeng cina (Indonesia), Ketepeng 

badak (Sunda); Acon-aconan (Madura), Sajamera (Halmahera),; Kupang-kupang (Ternate), 

Tabankun (Tidore); Daun kupang, daun kurap, gelenggang, uru’kap (Sumatera); Daun Sena 

 

Gambar Tanaman Obat Ketepeng Cina - Cassia alata, Linn 

Bagian yang dipakai : Daun. 

Khasiat / Manfaat Ketepeng Cina / Daun Sena 

a. Panu, kurap 

Bahan: 1 genggam daun ketepeng cina segar, sedikit tawas (atau 1 

sendok makan kapur sirih) 

Cara membuat: semua bahan direbus, dilumatkan sampai menjadi 

bubur 

Cara menggunakan: digosokkan kuat-kuat pada kulit yang sakit, 2 x 

per hari 

b. Sembelit (susah buang air besar) 

Bahan: 7 lembar daun muda ketepeng cina segar, 

Cara membuat: Bahan direbus dengan 2 gelas air hingga mendidih 

sampai menjadi 1 gelas 

Cara menggunakan: diminum sekaligus 

http://www.ibujempol.com/tag/gambar-tanaman-obat/
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c. Sariawan 

Bahan: 4 lembar daun ketepeng cina segar, garam secukupnya. 

Cara menggunakan: dicuci bersih, dikunyah dengan garam 

secukupnya (seperti mengunyah sirih) selama beberapa menit, 

kemudian airnya ditelan dan ampasnya dibuang. 

d. Cacing Keremi pada anak-anak 

Bahan: 7 lembar daun ketepeng cina segar, asam secukupnya untuk 

menghilangkan bau, 2 sendok teh bubuk akar kelembak. 

Cara membuat : Semua bahan direbus dengan 2 gelas air hingga 

mendidih sampai menjadi 1 gelas, disaring. 

Cara menggunakan:  Sesudah hangat diminum 

e.  

2. Rumput Mutiara 

Hedyotis corymbosa synonim Oldenlandia corymbosa, Linn. 

Nama Lokal : 

Rumput siku-siku, bunga telor belungkas (Indonesia); Daun mutiara, rumput mutiara (Jakarta); 

Katepan, urek-urek polo (Jawa), Pengka (Makasar); Shui xian cao (China). 

 

 

Gambar Tanaman Obat Rumput Mutiara - Hedyotis corymbosa 

Bagian yg dipakai: 

Seluruh tanaman, segar atau dikeringkan. 

Khasiat / manfaat  Rumput Mutiara: 

 Tonsilitis, pharyngitis, bronchitis, pneumonia, gondongan (Mumps). 

 Radang usus buntu (Acute appendicitis). 

 Hepatitis, cholecystitis. 

http://www.ibujempol.com/tag/rumput-mutiara/
http://www.ibujempol.com/tag/gambar-tanaman-obat/
http://www.ibujempol.com/tag/rumput-mutiara/
http://www.ibujempol.com/tag/rumput-mutiara/
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 Penyakit radang panggul (Pelvic inflammatory disease), infeksi saluran kemih. 

 Bisul (carbuncle), borok, 

 Kanker: Lymphosarcoma, Ca lambung, Ca cervix, kanker payudara, rectum, fibrosarcoma, 

dan Ca nasopharynx. 

3. Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa ) 

Nama Lokal : 

Nama daerah :Simalakama (Melayu), makutadewa, makuto mewo, makuto ratu, makuto rojo 

(Jawa). NAMA ASING – NAMA SIMPLISIA Phaleriae Fructus (buah mahkota dewa). 

 

Gambar Tanaman Obat Mahkota Dewa - Phaleria macrocarpa 

Bagian yang digunakan : 

Bagian tanaman yang digunakan sebagai obat adalah daun; daging dan kulit buahnya. Daun dan 

kulit buah bisa digunakan segar atau yang telah dikeringkan, sedangkan daging buah digunakan 

setelah dikeringkan. 

INDIKASI 

Kulit buah dan daging buah digunakan untuk: 

- disentri, 

- psoriasis, dan jerawat. 

Daun dan biji digunakan untuk pengobatan: 

- penyakit kulit, seperti ekzim dan gatal-gatal. 

4. Temu Putih 

Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe.) 

Nama asing : Zedoary,  Hidden Ginger, Red Leaf Spice Ginger 

Curcuma zedoaria 

http://www.ibujempol.com/tag/mahkota-dewa/
http://www.ibujempol.com/tag/mahkota-dewa/


 satyaku kudarmakan 
 dharmaku kubaktikan 
 agar jaya Indonesia 

Ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana 

nur.rochim00@gmail.com 

 

 

 

Gambar Tanaman Obat Temu Putih - Curcuma zedoaria 

Kegunaan : Sebagai obat kudis, radang kulit, pencuci darah, perut kembung, dan gangguan lain 

pada saluran pencernaan serta sebagai obat pembersih dan penguat (tonik) sesudah nifas. 

5. Tapak Dara (Catharantus roseus (L.) G. Don.) 

Nama Lokal : 

Perwinkle (Inggris), Chang Chun Hua (Cina); Keminting Cina, Rumput Jalang (Malaysia); 

Tapak Dara (Indonesia), Kembang Sari Cina (Jawa); Kembang Tembaga Beureum (Sunda) 

 

Gambat Tanaman Obat Tapak Dara - (Catharantus roseus (L.) G. Don.) 

Penyakit Yang Dapat Diobati : 

Diabetes, Hipertensi, Leukimia, Asma, Bronkhitis, Demam; Radang Perut, Disentri, Kurang 

darah, Gondong, Bisul, Borok; Luka Bakar, Luka baru, Bengkak.  

http://www.ibujempol.com/tag/gambar-tanaman-obat/
http://www.ibujempol.com/tag/temu-putih/
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6. JAHE 

NamaLatin : 

Zingiber officinale Rosc.   Untuk jahe merah : Zingiber officinale varietas rubrum 

NAMA SIMPLISIA Zingiberis Rhizoma; Rimpang Jahe. 

Tahukah anda bahwa jahe berguna untuk menambah gairah seks ?  Jahe dapat menjadi obat lemah 

syahwat atau impoten ?  Jahe juga bisa berfungsi sebagai antikanker, antiinflamasi dan antirematik ?  

Jahe juga bisa berbahaya bagi ibu hamil karena jahe bisa berperan sebagai agen aborsi yang bersifat 

menggugurkan kandungan?.  Mari kenali lebih lanjut tanaman jahe dan khasiatnya. 

NamaDaerah : 

Nama-nama daerah bagi jahe tersebut antara lain halia (Aceh, Ambon), bahing (Batak karo), 

sipadeh atau sipodeh (Sumatera Barat), Jahi (Lampung), jae (Jawa), Jahe (sunda), jhai 

(Madura), pese (Bugis) lali (Irian). 

Nama Asing : Ginger / Red Ginger (Inggris), Khan Jiang (China), Gingembre (French), Chiang 

( China) 

 

Tanaman & Rimpang Jahe / Halia - Zingiber officinale. 

a. Impoten / Lemah Syahwat 

Siapkan 2 rimpang jahe sebesar ibu jari, 1 butir jeruk nipis, 1 butir telur ayam kampung, 1 

sdt bubuk kopi, 1 sdm madu, dan sedikit bubuk merica. Cuci jahe, parut, tambahkan segelas 

air masak, lalu peras. Tambahkan air jeruk nipis, kuning telur, kemudian campur dengan 

semua bahan lainnya. Aduk sampai merata. Minum seminggu sekali.  

http://www.ibujempol.com/tag/zingiber-officinale/
http://www.ibujempol.com/tag/zingiber-officinale/
http://www.ibujempol.com/tag/lemah-syahwat/
http://www.ibujempol.com/tag/lemah-syahwat/
http://www.ibujempol.com/tag/lemah-syahwat/
http://www.ibujempol.com/tag/impoten/
http://www.ibujempol.com/tag/aborsi/
http://www.ibujempol.com/tag/halia/
http://www.ibujempol.com/tag/red-ginger/
http://www.ibujempol.com/tag/halia/
http://www.ibujempol.com/tag/zingiber-officinale/
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Resep lain untuk menambah gairah seks : jahe merah + ginzeng + cabe jawa (masing2 15 g) 

+ 20 g lada hitam direbus bersama dalam 4 geas air hingga tersisa 2 gelas.  Minum masing2 

1 gelas pada pagi dan sore hari, dengan menambahkan kuning telur 1 butir dan 2 sendok 

makan madu murni. 

b. Batuk 

Ambil 3 rimpang jahe sebesar ibu jari, cuci bersih, dan rebus dengan 2 gelas air. Didihkan 

hingga tinggal 1 gelas. Air rebusan jahe tersebut diminum 2 kali sehari, pagi dan sore hari. 

c. Pegal-Pegal 

Ambil 2 rimpang jahe sebesar ibu jari dan susu segar 2 gelas. Rimpang jahe dicuci bersih, 

dibakar, lalu dikuliti. Rimpang itu dimemarkan, kemudian direbus bersama dengan susu 

segar. Susu jahe diminum 2 kali sehari, pagi, dan sore hari, masing-masing 1 gelas. 

d. KepalaPusing 

Ambil 3 rimpang jahe sebesar ibu jari, cuci bersih, bakar, dan memarkan. Seduh dengan 1 

gelas air tambahkan sedikit madu atau gula aren. Minum ramuan tersebut 1 gelas sekaligus. 

e. Rematik  

Ambil 3 rimpang jahe sebesar ibu jari, bakar, kemudian cuci bersih, dan parut. Tempelkan 

parutan jahe bakar dibagian tubuh yang diserang rematik. 

Resep 2 : Temulawak dan cabe jawa (masing2 20 g), daun komfrey dan jahe merah 

(masing2 25 g) + kumis kucing 30g.  Cuci semua bahan, iris tipis rimpang jahe dan 

temulawak.  Rebus dlm 4 gelas air sampai tersisa 2 gelas.  Minum masing2 segelas tiap pagi 

dan sore, tambahkan madu dan jeruk nipis untuk mengurangi rasa “jamu” 

f. SakitPinggang 

Ambil 3 rimpang jahe dan 2 buah asam jawa yang sudah masak. Cuci jahe, parut, dan 

campur dengan asam jawa sampai merata.Oleskan pada pinggang yang sakit. 

g. Masuk Angin 

Ambil 3 rimpang jahe sebesar ibu jari dan memarkan. Masukan kedalam 2 gelas air bersih 

dan beri sedikit gula aren.Didihkan selama 15 menit hingga airnya tinggal separuh. Saring 

dan minum ketika masih hangat, lakukan 2 kali sehari. 

h. Untuk Payudara Indah dan Montok 

Masukkan dua ruas jahe segar yang telah dikupas kulitnya, ke dalam segelas susu murni 

yang panas. Tambahkan satu sendok teh gula. Minumlah menjelang tidur malam setiap hari. 

Vitiligo (Bercak putih pada kulit karena kekurangan pigmen) 

Ambil 30 gr jahe, cuci bersih lalu dijus. Balurkan jus pada kulit yang menderita vitiligo 

tersebut. 
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i. Terserang cacing gelang 

Ramuan: Ambil 60 gr jahe segar lalu cuci bersih. Lumatkan, campur dengan segelas air. 

Saring dan tambahkan madu satu sendok makan. Minum ramuan ini tiga kali sehari. 

7. Kunyit (Kunyit - Curcuma domestica / Curcuma longa) 

Rimpang dan daun kunyit selain sebagai bumbu di banyak masakan indonesia,  punya banyak 

khasiat sebagai obat natural / herbal.  Silakan simak khasiat kunyit dan bagaimana membuat 

jamu dan jus atau obat2an berbahan kunyit untuk obat diabetes, memperlancar ASI, 

memperlancar haid, obat keputihan, amandel, usus buntu, morbili , dll 

 

Kunyit (Curcuma longa, Linn atau Curcuma domestica atau synonim lainnya Curcuma 

rotunda) dengan nama lokal sbb : 

* Inggris / America  : turmeric / Indian saffron 

* Perancis   : Curcuma, Safran des Indes, Terre-mérite, Souchet des Indes 

* Jerman   : Curcuma, Kurkuma, Indischer Safran, Gelbwurz 

* Belanda   : Kurkuma 

* India   : Haldi (Hindi) ; Manjal (Tamil ; Haldi, Zard chub  (Urdu) 

* Thailand   : Kha min chan, Khamin heluong, Kha min; Wanchakmadluk 

* Indonesia   : Kunyit (Indonesia) ; Kunir (Jawa), Koneng (Sunda), Konyet (Madura) 

* Nama Farmasi  : Rhizoma curcumae 

a. Memperlancar ASI 

Bahan: 1 rimpang kunyit ditumbuk sampai halus dan dibalurkan seputar payudara sekali 

setiap 2 hari terutama pada masa awal menyusui. 
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b. Haid tidak lancar 

2 rimpang kunyit, 1/2 sendok Teh ketumbar, 1/2 sendok Teh biji pala, 1/2 genggam daun 

srigading.  Semua bahan ditumbuk halus, direbus dgn 1 liter air sampai mendidih, saring 

dinginkan. Minum 1 gelas sehari. 

c. Sakit Keputihan / Pek Tay 

2 rimpang kunyit, 1 genggam daun beluntas, 1 gagang buah asam, 1 potong gula aren.  

Semua bahan tersebut direbus dengan 1 liter air sampai mendidih, kemudian di saring. 

Minum 1 gelas sehari. 

d. Perut mulas pada saat haid 

1 rimpang kunyit sebesar 4 cm, 1 rimpang jahe sebesar 4 cm, 2 rimpang kencur sebesar 4 

cm.  Semua  bahan  dicuci bersih dan diparut, ambil airnya.  Tambahkan perasan jeruk nipis, 

diseduh dgn stengah gelas air panas, kemudian saring. 

Tambahkan garam dan gula sesuai selera.  Minum pada hari pertama haid. 

e. Diabetes mellitus 

3 rimpang kunyit + 1/2 sendok the garam direbus dgn 1 liter air sampai mendidih kemudian 

saring dan dinginkan.  Minum rebusan ini @ stengah gelas 2x seminggu 

f. Tifus 

2 rimpang kunyit + 1 bonggol sere + 1 lembar daun sambiloto ditumbuk halus, tambahkan 1 

gelas air hangat, aduk rata kemudian disaring.  Minuman ini diminum sekali sehari selama 1 

minggu. 

g. Berak lendir 

1 rimpang kunyit, 1 potong gambir, 1/4  sendok makan kapur sirih direbus bersama 2 gelas 

air sampai mendidih dan tinggal 1 gelas.  Saring.  Minum pagi dan sore masing2 stengah 

gelas. 

h. Usus buntu 

1 rimpang kunyit, 1 butir buah jeruk nipis, 1 potong gula kelapa/aren. Garam secukupnya.   

Kunyit diparut dan jeruk nipis diperas, kemudian dicampur dengan bahan yang lain dan 

disedu dengan 1 gelas air panas, kemudian disaring.  Minum setiap pagi setelah makan. 

i. Disentri 

1-2 rimpang kunyit, gambir dan kapur sirih secukupnya.  Semua bahan  direbus dengan 2 

gelas air sampai  tinggal 1 gelas kemudian disaring.  Diminum  sampai sembuh 

j. Cangkrang(Waterproken) 

2 rimpang kunyit, 1 genggam daun eceng, ditumbuk sampai halus, kemudian oleskan 

dibagian yg sakit 
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k. Amandel 

Bahan: 1 rimpang kunyit, 1 butir jeruk nipis, 2 sendok madu.  Kunyit diparut, jeruk diperas 

untuk diambil airnya, kemudian dicampur dengan madu dan 1/2 gelas air hangat, diaduk 

sampai merata dan disaring.  Minum secara rutin 2 hari sekali 

l. Morbili 

1 rimpang kunyit dan 1 rimpang dringo bengle ditumbuk sampai halus dan oleskan kebagian 

yg sakit. 

8. Kencur 

 

Kencur (Kaempferia galanga, Linn) atau nama lokalnya di masing2 daerah sbb: Cikur (Sunda), 

Ceuko (Aceh); Kencor (Madura), Cekuh (Bali), Kencur, Sukung (Minahasa); Asauli, sauleh, 

soul, umpa atau cangkor (Ambon), Cekir (Sumba).  Nama lainnya : Lesser galangal or Alpinia 

officinarum (synonym Languas officinarum),  Sand ginger, Aromatic Ginger or Resurrection 

Lily. 

a. Obat alami Influenza dan Batuk pada bayi 

1 rimpang kencur sebesar ibu jari dan 2 lembar daun kemukus (lada berekor/ Cubeb) tumbuk 

halus,tambahkan beberapa sendok air hangat.  Oleskan diseputar hidung bayi. Untuk batuk : 

kencur dibersihkan kulitnya, diparut dan peras, ambil sarinya, tambahkan 1 sendok air 

hangat, diminumkan ke bayi (ini utk bayi yang sdh makan MPASI ya, kalo yg masih ASI 

eksklusif hanya berikan asi saja, atau 1 tetes sari kencur dicampur ASI) 

b. Radang Anak Telinga 

2 rimpang kencur sebesar ibu jari dan ½ biji buah pala ditumbuk halus, diberi 2 sendok air 

hangat dan dibalurkan diseputar hidung. 
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c. Obat Batuk 

1 rimpang kencur sebesar ibu jari diparut, kemudian ditambah 1 cangkir air hangat, diperas 

dan disaring, tambahkan garam secukupnya. Diminum hangat 1 – 3x / hari. 

Bisa juga dengan mengunyah kencur segar (ini kalo kuat tahan pedes dan bau kencur), 

kunyah aja kencur dan diisap sarinya, ampasnya dibuang.  Sangat ampuh, sy selalu 

menggunakan cara ini. 

d. Obat Radang Lambung dan masuk angin. 

Untuk radang lambung :2 rimpang kencur sebesar ibu jari. dibersihkan dan dikunyah spt 

untuk obat batuk, ampasnya dibuang kemudian minum segelas air.  Lakukan rutin setiap hari 

sampai sembuh. 

Untuk masuk angin : kencur dimakan dengan garam, bagaikan lalapan kemudian minum 

segelas air putih. Lakukan pagi dan malam. 

e. Ramuan untuk menurunkan berat badan / melangsingkan tubuh. 

2 rimpang kencur dibersihkan, parut, ambil sarinya, tambahkan madu.  Minum secara teratur 

pagi dan malam.  Ini sudah dicoba seorang teman dan berhasil. 

f. Obat alami Sakit Kepala 

2-3 lembar daun kencur ditumbuk sampai halus, dioleskan sebagai kompres/pilis pada dahi. 

g. Obat Diare 

2 rimpang kencur sebesar ibu jari diparut, tambahkan 1 cangkir air hangat dan garam 

secukupnya, diperas dan disaring. Oleskan pada perut sebagai bedak pilis / kompres. 

h. Menghilangkan Lelah. 

1 rimpang besar kencur, 2 sendok beras digoreng tanpa minyak (sangan) dan 1 biji cabai 

merah.  Semua bahan tersebut direbus bersama dengan 2 gelas air sampai mendidih hingga 

tinggal 1 gelas, kemudian disaring. 

Minum sekaligus dan diulangi sampai sembuh. Untuk  pria bisa ditambah dengan 1 potong 

lengkuas  lada secukupnya. 

i. Menghilangkan Darah Kotor 

4 rimpang kencur sebesar ibu jari, 2 lembar daun trengguli, 2 biji cengkeh kering,  adas 

pulawaras secukupnya. 

Semua bahan tersebut direbus bersama dengan 1 liter air sampai mendidih kemudian 

disaring.  Minum 2 kali sehari secara teratur. 

j. Ramuan Memperlancar haid 

2 rimpang kencur sebesar ibu jari, 1 lembar daun trengguli, 1 biji buah cengkeh tua, adas 

pulawaras secukupnya. 

Caranya : kencur dicincang, kemudian dicampur dengan bahan lain dan direbus bersama 3 
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gelas air sampai mendidih hingga tinggal 2 gelas, kemudian disaring. 

Minum sekali sehari 2 cangkir sekaligus. 

k. Mata Pegal 

1 potong rimpang kencur dibelah menjadi 2 bagian. Permukaan yang masih basah dipakai 

untuk menggosok pelupuk mata. 

l. Tapal untuk Keseleo 

1 rimpang kencur dan beras yang sudah direndam air. Kedua bahan tersebut dipipis dgn air 

secukupnya. Oleskan/digosokan pada bagian yang  keseleo sebagai parem / bedak. 

9. Kumis Kucing(Orthosiphon aristatus (B1) Miq) 

 

Nama Lokal : 

Kumis kucing, Mamang besar (Indonesia); Kutun, mamam, bunga laba-laba (Jawa); Mao Xu 

Cao (China) 

Penyakit Yang Dapat Diobati : 

Infeksi Ginjal, Infeksi Kandung kemih, Kencing batu, Encok; Peluruh air seni (diuretic), 

menghilangkan panas dan lembab. 

Bagian yg dipakai : seluruh tumbuhan, basah atau kering (dianginkan dahulu, lalu dijemur di 

panas matahari). 

Cara pemakaian : 30 – 60 gr. (kering) atau 90 – 120 gr (basah) direbus, atau yang kering/basah 

diseduh sebagai teh. 

Resep obat yg lain : 

1. Nephritis, edema (bengkak): 

aristatus (kumis kucing) 30 gr, Planto asiatica (daun urat) 30 gr,     Hedyotis diffusa. 

(rumput lidah ular) 30 gr, semuanya direbus. 

http://www.ibujempol.com/tag/kumis-kucing/
http://www.ibujempol.com/tag/kumis-kucing/
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2.  Infeksi saluran kencing, sering kencing sedikit-sedikit     (anyang-anyangan) :     0. aritatus, 

Phyllanthus urinaria (meniran), Commelina communis,  masing-masing 30 gr., direbus. 

10. Sambiloto 

 

Tanaman Sambiloto - Andrographis Paniculata 

 

Nama latin : Andrographis paniculata Ness. 

Nama Lokal : 

Ki oray, ki peurat, takilo (Sunda). bidara, sadilata, sambilata,; takila (Jawa). pepaitan 

(Sumatra).; Chuan xin lian, yi jian xi, lan he lian (China), xuyen tam lien,; cong cong 

(Vietnam). kirata, mahatitka (India/Pakistan).; Creat, green chiretta, halviva, kariyat (Inggris). 

Penyakit Yang Dapat Diobati : 

Hepatitis, infeksi saluran empedu, disentri basiler, tifoid, diare, ; Influenza, radang amandel 

(tonsilitis), abses paru, malaria, ; Radang paru (pneumonia), radang saluran napas (bronkhitis),; 

Radang ginjal akut (pielonefritis), radang telinga tengah (OMA), ; Radang usus buntu, sakit 

gigi, demam, kencing nanah (gonore),; Kencing manis (diabetes melitus), TB paru, 

skrofuloderma,; Batuk rejan (pertusis), sesak napas (asma), leptospirosis,; Darah tinggi 

(hipertensi), kusta (morbus hansen=lepra),; Keracunan jamur, singkong, tempe bongkrek, 

makanan laut,; Kanker:penyakit trofoblas, kehamilan anggur (mola hidatidosa),; Trofoblas 

ganas (tumor trofoblas), tumor paru.; 

Khasiat dan cara pemakaian : 

Herba kering sebanyak 10 – 20 g direbus atau herba kering digiling halus menjadi bubuk lalu 

diseduh, minum atau 3 – 4 kali sehari,  4 – 6 tablet. Untuk pengobatan kanker, digunakan cairan 

infus, injeksi, atau tablet. Untuk pemakaian luar, herba segar direbus lalu airnya digunakan 

http://www.ibujempol.com/tag/sambiloto/
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untuk cuci atau digiling halus dan dibubuhkan ke tempat yang sakit, seperti digigit ular berbisa, 

gatal-gatal, atau bisul. 

11. Bunga Lidah Kucing 

 

Bunga Pukul Delapan atau Lidah Kucing 

Nama Lokal : 

Bunga pukul delapan, lidah kucing (Jawa). NAMA ASING W. Indian holly, sage rose, holly 

rose (I). 

NAMA SIMPLISIA Turnerae ulmifoliae Folium (daun bunga pukul delapan), Turnerae 

ulmifoliae Radix (akar bunga pukul delapan). 

Khasiat bunga pukul Delapan 

Bagian tanaman yang digunakan sebagai obat adalah daun dan akarnya. 

Daun dan akar digunakan untuk mengatasi: gangguan pencernaan, seperti perut kembung, tidak 

nafsu makan, 

rematik sendi yang disertai bengkak, o bengkak karena memar, dan lemah setelah sembuh dari 

sakit berat. 

Cara pemakaian 

Untuk obat yang diminum, rebus daun atau akar segarnya (15 g). Setelah dingin, saring dan 

minum airnya. Untuk obat luar, tumbuk daun segar secukupnya, tambahkan kapur sirih 

(secukupnya), lalu aduk rata. Tempelkan pada bisul atau bagian tubuh yang bengkak dan 

memar, lalu balut 

 

 

 

 

http://www.ibujempol.com/tag/bunga-pukul-delapan/
http://www.ibujempol.com/tag/bunga-pukul-delapan/
http://www.ibujempol.com/tag/bunga-pukul-delapan/
http://www.ibujempol.com/tag/bunga-pukul-delapan/
http://www.ibujempol.com/tag/bunga-pukul-delapan/
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12. Bunga Tahi Kotok 

 

Gambar Bunga Tahi Kotok - Tagetes spp 

Nama Latin : Tagetes Erecta, L 

Nama Lokal : Bunga Tahi Kotok Bunga Tai Ayam (indonesia, Oeillet d’inde (french), Marigold 

(English) Ades, Afrikaantjes; Wan shou ju (China).; 

Penyakit Yang Dapat Diobati : 

Infeksi saluran nafas bagian atas, radang mata (Conjunctivitis).; Batuk, Bronkhitis, Sariawan, 

radang tenggorok, sakit gigi,; Kejang pada anak-anak; 

Kasiat dan Cara Pemakaian 

Bagian yg dipakai: Bunga & akar, kering. 

Menyembuhkan: 

1. Infeksi saluran nafas bagian atas, radang mata (Conjunctivitis). 

2. Batuk seratus hari (Pertussis), radang saluran nafas (Bronchitis). 

3. Sariawan, radang tenggorok, sakit gigi, kejang panas pada  anak-anak. 

Cara pemakaian: 5 – 15 gr bunga kering, direbus. 

utk pemkaian luar: Bunga direbus untuk cuci, atau uk Gondongan (Parotitis), pembengkakan 

payudara (mastitis): 

Lumatkan bunga, campur . dengan cuka, sebagai tapal pada tempat    yang sakit. 

Radang kulit bernanah (Pyodermi):    Lumatkan akar dan daun segar, sebagai tapal di tempat 

kelainan. 

Resep obat lain : 

1. Batuk seratus hari (Pertusis):   15 bunga Tagetes erecta + gula enau, direbus. 

2. Sakit gigi, sakit mata: 15 gr bunga tagetes erecta, rebus. 

 

http://www.ibujempol.com/tag/gambar-bunga/
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MATERI KEPRAMUKAAN 

KOMPAS DAN ARAH MATA ANGIN 

 

Kompas adalah alat Bantu untuk menentukan arah mata angin. Bagian-bagian kompas yang penting 

antara lain: 

1. Dial, yaitu permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jam.  

2. Visir, yaitu pembidik sasaran 

3. Kaca Pembesar, untuk pembacaan pada angka 

4. Jarum penunjuk 

5. Tutup dial dengan dua garis bersudut 45 

6. Alat penggantung, dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menopang kompas 

pada saat membidik. 
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Angka-angka yang ada di kompas dan istilahnya: 

 

 North 

 North East                

 South                        

 South East                

 North West               

 South West               

 West                         

 East                          

 

Utara   

Timur Laut               

Timur    

Tenggara 

Selatan 

Barat Daya               

Barat Laut                

Barat                         

 

0 

45 

90 

135 

180 

225 

325 

270 

 

 

Cara Menggunakan Kompas 

1. Letakkan kompas anda di atas permukaan yang datar. setelah jarum kompas tidak bergerak lagi, 

maka jarum tersebut menunjuk ke arah utara magnet. 

2. Bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Miringkan sedikit letak kaca pembesar, kira-

kira 50  di mana   berfungsi untuk membidik ke arah visir dan mengintai angka pada dial. 

3. Apabila visir diragukan karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, luruskan saja garis yang 

terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah dilihat melalui 

kaca pembesar 
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MATERI KEPRAMUKAAN 

PETA 

1. PETA PITA 

Tujuan pembuatan peta pita ini adalah untuk menggambarkan 

keadaan perjalanan yang telah dilakukan dari suatu tempat ke 

tempat lainnya.  

Peralatan yang dipersiapkan dalam pembuatan peta pita ini adalah : 

1. Pensil Teknik 2B 

2. Penggaris panjang 

3. Kertas pita peta 

4. Kompas bidik 

5. Meja kerja 

 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peta pita : 

1. Penentuan Skala 

Hal ini erat kaitannya dengan jarak yang akan ditempuh selama melakukan perjalanan dengan 

kertas yang ada. 

2. Pembuatan Keterangan 

Keterangan yang dimaksud adalah apa-apa yang dilihat selama melakukan perjalanan baik yang 

ada disebelah kiri maupun yang ada di sebelah kanan, yang perlu diperhatikan adalah tanda-

tanda berupa bangunan-bangunan penting atau suatu daerah yang mencolok dan merupakan 

sesuatu yang mudah dilihat dan diperhatikan. Keterangan dituliskan dalam bentuk gambar peta 

dan tulisan. 

3. Penulisan Arah Utara, Jarak, dan Waktu 

Arah utara digambarkan sesuai dengan arah utara kompas. Jarak dituliskan berdasarkan ukuran 

yang ada dengan skala yang sudah ditentukan. Untuk waktu bisa dilihat dengan jam sesuai saat 

berangkat dan tiba di setiap belokan. 

Untuk pembuatan peta pita, setiap pergantian arah perjalanan maka harus kita gambarkan, 

demikian seterusnya sampai daerah yang kita tuju. Gambar keterangan peta dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 
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Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan contoh berikut 
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2. PETA LAPANGAN 

Tujuannya untuk menggambarkan keadaan atau kondisi suatu lapangan dan daerah sekitarnya 

dalam skala yang lebih kecil. 

Peralatan yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan peta lapangan ini adalah : 

1. Pensil Teknik 2B 

2. Penggaris panjang 

3. Busur derajat 

4. Kertas buffalo 

5. Kompas bidik 

6. Meja kerja 

 

Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peta lapangan. 

1. Penentuan Skala 

Hal ini berkaitan erat dengan luas lapangan yang akan digambar dan kertas gambar yang akan 

dipergunakan sehingga apa yang ada di lapangan dan daerah sekitarnya yang dekat dengan 

lapangan tersebut dapat tergambar semuanya. 

2. Penentuan Batas dan Sudut Batas Lapangan 

Setelah diketahui batas lapangannya maka batas-batas tersebut dibidik dari tengah lapangan 

dengan kompas bidik untuk diketahui berapa sudut batas lapangan tersebut. Penggambaran 

peta lapangan harus menghadap ke utara. 

3. Pengukuran Jarak dari Pusat ke Sudut Batas Lapangan 

4. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu agar diketahui dengan pasti 

jarak antara pusat dengan sudut lapangan dan juga jarak antara sudut yang satu dengan sudut 

yang lainnya. 

5. Penggambaran lapangan 

Pengerjaan terakhir adalah menggambarkan sket yang telah didapat dari pengukuran-

pengukuran tadi ke dalam kertas gambar. Untuk mempermudah pemberian keterangan diberi 

penomeran pada tiap sudut dan keterangan lainnya. 
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Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar peta lapangan berikut : 

  

3. PETA PANORAMA 

Tujuan dari pembuatan peta panorama ini adalah untuk menggambarkan keadaan suatu daerah 

dengan range atau sudut pandang tertentu. 

Peralatan yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan peta panorama ini adalah : 

1. Pensil Teknik 2B 

2. Penggaris panjang 

3. Kertas buffalo 

4. Kompas bidik 

5. Meja kerja 

  

Yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta panorama ini adalah : 

1. Arah Pandang atau Sudut Pandang 

Batas sudut pandang yang diberikan dalam pembuatan peta panorama dapat berupa satu sudut 

atau dua sudut sebagai arah untuk penggambaran panorama atau pemandangannya. Untuk dua 

sudut pandang tidak akan menjadi masalah yang berarti karena kita tinggal membidik sudut 

yang telah ditetapkan tersebut untuk batas penggambaran panorama. Untuk satu sudut pandang 

maka untuk menentukan batas sudut pandang yang akan kita gunakan untuk menggambar 

panorama kita harus menambahkan sudut tersebut dengan 30  untuk daerah kanan dan 

mengurangi sudut tersebut dengan 30  untuk daerah kiri. Kemudian baru menggambar peta 

panoramanya. 

2. Penggambaran Batas Daerah 

Setelah diketahui batas daerah yang akan digambar, maka langkah selanjutnya adalah membuat 

sket batas daerah satu dengan daerah lainnya, antara satu perbukitan dengan perbukitan atau 



 satyaku kudarmakan 
 dharmaku kubaktikan 
 agar jaya Indonesia 

Ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana 

nur.rochim00@gmail.com 

 

 

perumahan dan lain sebagainya. Untuk penggambaran sket ini dibuat setipis mungkin karena 

hanya untuk pembatas dalam pembatas dalam penafsiran nanti. 

3. Pembuatan Arsiran 

Untuk pembuatan arsiran ini merupakan tahapan penting dalam membuat peta panorama. Yang 

perlu diperhatikan adalah untuk daerah yang dekat dengan pandangan kita maka arsirannya 

dibuat berdekatan sekali, demikian seterusnya sampai pada daerah terjauh atau lapis paling atas 

dibuat renggang. Arsiran horisontal dipergunakan untuk daerah lautan, arsiran tegak atau 

vertikal untuk gunung, sedangkan untuk daerah yang landai (seperti perumahan, pepohonan) 

maka arsirannya dibuat agak miring (mendekati horisontal), untuk daerah yang agak curam 

(seperti perbukitan atau jurang terjal) maka arsiran dibuat miring mendekati tegak. 

4. Pembuatan Arah Utara 

Arah utara ini diperlukan untuk mengetahui posisi menggambar kita dan juga sekaligus sebagai 

koreksi apakah arah yang digambar itu sudah benar. Biasanya arah utara dibuat pada posisi 

pojok kiri atas dengan gambar anak panah dan arahnya disesuaikan dengan arah kompas 

5. Penulisan Sudut Batas dan Keterangan Batas 

Untuk sudut pandang sebelah kiri dan kanan hendaknya dicantumkan sekaligus dengan 

keterangan gambar yang sesuai dengan keadaan kemudian jangan lupa untuk memberikan 

penomeran pada masing-masing daerah sehingga mempermudah untuk pemberian keterangan 

nantinya. 

Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. 
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MATERI KEPRAMUKAAN 

PENGGUGAH SEMANGAT DAN REFRESING 

 

Satya dharma pramuka 

Kami pramuka indonesia 

Manusia pancasila 

Satya ku kudharmakan 

Dharma ku kubaktikan 

agar jaya indonesia 

indonesia 

tanah airku 

kami jadi pandumu 

Pramuka tak kenal rintangan 

Pramuka tak kenal rintangan 

Meski jalan penuh halangan kan hilang didalam 

hati yang riang 

Pramuka tak kenal rintangan 

Selamat datang 

Selamat datang kakak 2x 

Selamat detang kami ucapkan. 

Salam....salam... 

Terimalah salam dari kami 

Yang ingin maju bersama 

Penyamaran 

Kuambil rumput diladang 

Kujadikan penyamaran 

Wajah cakep kuubah menjadi setan 

agar tak mudah dikenal 

bergerak............ bertempur.............. 

pramuka pantang mundur 

tidak usah pakai peluru berhambur 

cukup dengan pisau sangkur 

Kelana rimba 

Ditengah tengah hutan. 

Dibawah langit biru 

tenda terpancang ditiup sang bayu 2x 

api menjilat 2x 

terangi rimba raya 

membawa kelana dalam impian 

dengarlah...dengar... 

sayup....sayup 

suara nan merdu memecah malam 

jauhlah dari kampung 

menurut kata hati 

guna bakti pada bunda pertiwi 

PRAMUKA 

Pramuka suci dalam pikiran 

Pramuka benar jika berkata 

Pramuka tepat dalam tindakan 

Pramuka dapat dipercaya 

Siaga 

Ayo siaga ayo 2x 

Ayo siaga berdharma 

Siaga nurut ayah budanya 

Berani dan tak putus asa 
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Berkumpul bersama 

Ayo kawan 2x berkumpul 

Berkumpul bersenang senang semuanya 

Jangan segan jangan segan bersaa 

Bersama bernyanyi bergembira 

Tepuk tangan ....(plok 3x) 

Tepuk tangan mari kita bergembira 

Klambi pramuka 

Ojok rame 2x 

Onok bocah lewat kene 

Coklat yo klambine 

Merah putih yo kalunge 

Cubo wes padakno onok dodo sisih kiwo 

Gambar tunas kelopo pramuka belo negoro 
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