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HakCipta o dilindungioleh Undang-Undang. Dilarang mengutip, memperbanyaI dan
atau memfotokopi baik sebagian atau seluruh isi buku serta memperjualbelikannya
tanpa izin tertulis dari Penerbit. Penerbit adalah anggota lKAPl.

: MUSTIKA ILMU
JI. MERPATI RAYA NO. 07
KEL. SAWAH, CIPUTAT 15143
Telepon: 021-71148678
E-mail: mustika.ilmu@ymail.com

Undang Undang Republik lndonesia Nomor 1 9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan
atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

PasalT2:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing
paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau
pidana penjara paling Iama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu

ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau HakTerkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau paling banyak Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
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KATA SAMBUTAN
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

Assalammualaikum Wr. Wb

Salam Pramuka!
Revitalisasi Gerakan Pramuka lndonesia pada tahun 2006 telah dicanangkan oleh
Presiden Republik lndonesia yang bertujuan, antara lain, agar Gerakan pramuka
dapat diterima dan diminati oleh kaum muda sebagai pilihan dalam proses belajar
berorganisasi, dipercaya sebagai wahana membentuk watak dan mengembangkan
kepribadian kaum muda.

Tersedianya buku ini dipandang penting untuk meningkatkan pengetahuan
masyarakat tentang Gerakan Pramuka, khususnya para Pembina Pramuka Penegak di
Gugus Depan. Keberhasilan pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan Gugus Depan
akan sangat menentukan tercapainya tujuan Gerakan Pramuka, yaitu mewujudkan
motto yang berbunyi 'lkhlas BoktiBina Bangso Ber BudiBawalaksana",yaitu ikhlasberarti
dengan murni dan suci hati memberi, menyumbang, menderma yang baikdalam upaya
ikut serta membina, membangun bangsa dengan jalan meluberkjn, membebeikan,
menumpahkan, melimpahkan budi serta kewajiban dalam melaksanakan budi serta
kewajiban dalam melaksanakan daya upaya tersebut.

Saya menyambut gembira atas terbitnya buku Cokap MenjadiPramuko Penegak
Laksana.Kepada penulis dan Penerbit Mustika llmu saya mengucapkan terima kasih dan
selamat atas upaya memperkaya khazanah bacaan tentang kepramukaan di lndonesia.
Semoga buku ini bermanfaat bagi pelaksanaan pendidikan kepramukaan khususnya
di Gugus Depan dan secara umum menjadi sarana dalam menguatkan pendidikin
nilai-nilai karakter bangsa pada generasi muda lndonesia.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, Maret 2015
Ketua

tffiifW-U
Dr. Adhyaksa Dault,5H, M.Si

ilI



Salam Pramuka,
Puji syukur kami sembahkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, akhirnya
tersusun sebuah buku pegangan bagi Penegak Laksana.

Apabila isi buku ini diterapkan bagi peserta didik usia penegak di SMA/
SMIVMA, maka seluruh siswa akan terisi dengan hal-halyang positifjuga akan
memperkuat kemandirian siswa di dalam menghadapi tantangan hidup.
Dengan demikian setiap siswa yang menjadi anggota gerakan pramuka akan
bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya, berjiwa penolong, taat
aturan, dan mempunyai sopan santun.

Seorang penegak laksana bagaikan mutiara bangsa yang senantiasa
memancarkan kecemerlangan cahaya kecerdasan spiritual, emosional, sosial,

intelektual, dan fisik/kinestetiknya bagigenerasi muda lainnya, sehingga akan
menjadi kebanggaan orang tua, guru, sekolah, dan masyarakatnya.
Buku ini akan efektif apabila dipraktikkan dalam kegiatan latihan di Gugus
Depan yang berpangkalan di sekolah oleh siswa dan guru. Guru adalah pembina
pramuka yang berani secara sukarela dan ikhlas mengabdikan dirinya mendidik
anak bangsa dengan sungguh-sungguh. Siswa sebagai anggota gerakan
pramuka penegak laksana yakin melalui pengamalan satya-darma pramuka
dan menempuh syarat kecakapan umum mereka akan sukses dalam hidup.

Wasana kata, saya menyambut baik diluncurkannya buku ini, yang
disusun oleh Dr. H.M. Afif Anshori, M.Ag.didukung oleh para pelatih, dan para
pembina pramuka seluruh lndonesia, para guru, dan para orang tua yang sangat
peduli pada pendidikan karakter bagi putra-putrinya. Pendidikan karakter akan
membawa anak negeri ini menjadikan generasi muda kita menuju bangsa yang
sukses, cerdas, sejahtera, dan bahagia.

Ba

Bal

BAB

iv

Jakarta, Januari 2015

Dr. Joko Mursitho, M.Si.

PENGA\T.TR EDITOR
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ttalffi Rr$um f;man
lman kepada Allah SWT.

Bahwa Allah benar-benar ada termasuk ciptaan-Nya dan segala sesuatu
yang terjadi itu semua sudah diatur Allah swr dan kita harus menerimanya
dengan ikhlas.

lman kepada malaikat-malaikat Allah.

Bahwa malaikat benar-benarada. sepuluh (10) malaikatyang wajib diketahui:
Jibril, Mikail,lsrofil, ljroil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malilc dan Ridwan.
lman kepada kitab-kitab Allah.

Bahwa kitab-kitab Allah benar-benar ada. Nama kitab yang dimaksud itu
ada 4:Zabur,Taurat, lnjil, dan Al-Quran.

lman kepada rasul-rasul Allah.

Kita harus percaya bahwa Allah mengutus nabi dan rasul untuk mengenalkan
kita kepada-Nya.

lman kepada hari kiamat.

Bahwa kelak bumi ini akan dihancurkan dan semua alam semesta pun akan
dihancurkan.

lman kepada qodo dan qodar.

Bahwa qodo dan qodar pun benar-benarada dan kita harus mempercayainya.

I
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2. ftlakna ilukun lslarn.
a) Syahadat.

I

b)

c)

d)

e)

s
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Hal-hal
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$l J5;j ,ff.,ei &i,i{i-ti ifurrlt 4rprdii.iil
Asyhodu anlao ilaaho illollaah wa asyhadu onna muhammaddarrosulullaah
Artinya:

Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang aku sembah setain Allah dan nabi
Muhammad adalah utusan allah.

syahadat adalah kesaksian seseorang yang mengikrarkannya bahwa dia
meyakini bahwa tidak ada yang dia iemuar, selaii Allah dan dia bersaksi
bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang menyampaikan perintah dan
petunjuk Allah sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat. 

'

Shalat.

Shalat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar.

Zakat.

zakat.adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada
yang berhak menerimanya. Zakatmembersihkan harta kita.

Puasa.

Puasa wajib bagi umat lslam sepertiyang dilaksanakan umat sebelumnya.
Apabila kita tidak melaksanakan puasa wajib t hari saja, maka kita haius
mengqodonya pada hari lain di luar Ramadhan

Menunaikan haji.

Rukun inidikerjakan bagi umat lslam yang mampu.

Saya Harus Dapat Mempraktikkan
:!e;ftlx1t/lnr!1t;!lllii.ir,!ff1,li1lt11,i4rt!"?,,;4.{afral!;lfft:!;{,rl{(i"f.{p:14=l{:.fi,f{,t:-4.,-41{ t:

Shalat dan dapat Mendlrikan Shalat $unah
yang Membatalkan Shalat

Di antara hal-hal yang membatalkan shalat sebagaimana yang telah di-
jabarkan oleh para fuqaha adalah sebagai berikut.
1. Berbicara dengan Sengaja.

Perkataan yang keluar di saat shalat, baik itu satu kata ataupun hanya satu
huruf akan membatalkan shalat jika dilakukan dengan sengaja.

CAKAP MENIADI PRAMIII(A PEITEGAK LAKSANA SAY
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'.<an dan Minum.

-:abila seseorang makan ataupun minum ketika melaksanakan shalat dengan

=-gaja, maka shalatnya batal. Haliniakan menghilangkan kemuliaan dalam

='yak Gerakan dan Terus-Menerus.

':zhab lmam Syaf i memberikan batasan sampaitiga kali gerakan berturut-

-'.rt sehingga seseorang batal dari shalatnya.

':mbelakangi atau Tidak Menghadap Kiblat.

: a seseorang shalat dengan membelakangi kiblat dengan sengaja atau di

:: am shalatnya melakukan gerakan hingga badannya bergeserarah hingga

-embelakangi kiblat, maka shalatnya itu bataldengan sendirinya.

-:rbuka Aurat secara Sengaja.

I a seseorang yang sedang melakukan shalat tiba-tiba terbuka auratnya

secara sengaja, maka shalatnya otomatis menjadi batal. Baik dilakukan
:a am waktu yang singkat ataupun terbuka dalam waktu yang lama. Namun

. (a auratnya terbuka tanpa disengaja dan bukan dalam waktu yang lama,

raksudnya hanya terbuka sekilas dan langsung ditutup lagi, para ulama

:ari mazhab Syaf iyah dan Ulama Hanabilah mengatakan tidak batal.

','engalami Hadats Kecil atau Besar.

3ila seseorang mengalami hadats besar atau kecil, maka batal pula shalatnya.

3a ik terjadi tanpa sengaja atau secara sadar. Namun harus dibedakan dengan

crang yang merasa ragu-ragu dalam berhadats. Para ulama mengatakan

cahwa rasa ragu tidaklah membatalkan shalat. Shalat itu baru batal apabila
rerndhg ada kepastian telah mendapat hadats.

Tersentuh Najis baik pada Badan, Pakaian atau Tempat Shalat.

Bila seseorang yang sedang shalat terkena benda najis, secara langsung

shalatnya menjadi batal. Namun yang dijadikan patokan adalah bila najis

itu tersentuh tubuhnya atau pakaiannya dan tidak segera ditepis/tampiknya
najis tersebut maka batallah shalatnya tersebut. Adapun tempat shalat itu

sendiri bila mengandung najis namun tidak sampai tersentuh langsung

dengan tubuh atau pakaian, shalatnya masih sah dan bisa diteruskan.

Demikian juga bila ada najis yang keluar dari tubuhnya hingga terkena

tubuhnya seperti mulut, hidung, telinga atau lainnya, maka shalatnya batal.

Namun bila kadar najisnya hanya sekedar najis yang dimaafkan, yaitu najis-

najis kecil ukuran, maka hal itu tidak membatalkan shalat.

I I V A (ALON PENEGAK LAKSANA HARIIS DAPAr MEMPRAKTKKAN PENGETAHUAN DAN KEAGAMAAN



8' 
liltlll.g tertawa daram sharatnya, bata,ah sharatnva itu. Maksu.dnva

adalah tertawa yang sampri *.nJ.irurkun suara. Adapun bila sebatas

;;;;;yr*, belumla[ sampai batal shalatnva'

g. Murtad, Mati, Gila atau Hilang Akal'

orangyangsedangmelakukanshalatlalutiba-tibamurtad,makabatal
shalatnya. Demikian juga bila r".g;i;;i kernatian dan orang yang tiba-tiba

menjadigifa O;n hilin! akalsaat;;;g shatat, maka shalatnya juga batal'

10. Meninggalkan Salah Satu Rukun Shalat dengan Sengaja'

Apabilaadasalahsaturukunshalatyangtidakdikerjakandengansengaja,
maka shalat itu menjadi batal a.io."t t"'^Ji'inyu' Miiatny3':t:to:]9^ll'o

membaca surat Al-iatihah ruru rJngt';o t'5'1t"maka ihulutnyu menjadi

batat. Namun jika lupa dan ingat ;#;;rsih dalam shalat maka dia harus

melakukan sujud syahwiseuetum iaiam, jika Iupa pula untuksujud syahwi'

maka bisa dilakukan setelah salam'

Kecualidalamkasusshalatberiamaahdimanamemangsudahditentukan
bahwaimammenanggunguu..unAl-Fatihahmakmumsehinggaseorang
yang tertinggaltakbiratul ihram aun 

"naapati 
imam sudah pada posisi

rukukdibolehkanlangsungit.,t,,[,ruersamaimamdantelahmendapatkan
satu rakaat'

Demikianpuladalamshalatjahriyah('Y?':imamdikeraskan)dengan
pendapat yang mengtt\3 qah; Lutuun Al-Fatihah imam telah menjadi

penggantiOuluu^niFatihahuntukmakmum'makabilamakmumtidak
membacanya, tidak membatalkan shalat'

11. Mendahului lmam dalam Shalat Jama'ah'

Bilaseorangmakmummelakukangerakanmendahuluigerakanimam-seperti
bansun dJ,]jrl;Uir, AJ, A.rTi..*, maka batallah shalatnva' Namun

bila hal itu terjadi tanpa ,.ngutu, mat a tidak termasuk yang membatalkan

shalat_syafi,iyah 
mengatakan bahwa batasan batarnya sharat a,aalaf uita

mendahului imam sampaidua gerakan yang merupakan rukun dalam shalat'

Halyang sama juga berlak, uirii.rtingguia* rukun dari gerakan imam'

12. Terdapatnya Air bagi Orang yang Shalatnya dengan Tayammum'

Seseorangyangbertay.*,,,-,ebelumshalatlaluketikashalattiba-tiba
terdapat aiiyang bisad'rjangd;t; Jan cukup untukdigunakan berwudu'

makashalatnyabatal.Diaharus,berwudusaatitudanmengulangilagi
shalatnYa'

\,]

4
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13. Berubah Niat.

Seseorang yang sedang melaksanakan shalat, kemudian dia berniat keluar
dari shalatnya tersebut atau ada sesuatu kejadian yang membuat (mushalli)
keluar dari shalatnya, maka shalatnya tersebut akan menjadi batal dengan
berubah niatnya tersebut, karena shalat harus dimulai dengan niat yang
pasti.

14. Mengucapkan Salam secara Sengaja.

Bila seseorang mengucapkan salam secara sengaja dan sadar, maka shalatnya
batal. Dasarnya adalah hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa salam
adalah hal yang mengakhiri shalat. Kecuali lafadz salam di dalam bacaan
shalat, seperti dalam bacaan tahiyat.

Shalat-Shalat $unah

1. Shalat Dhuha.

Shalat Dhuha merupakan shalat sunah yang dikerjakan pada waktu matahari
sedang naik. Sekurang-kurangnya shalat dhuha ini dua rakaat boleh empat
rakaat, enam rakaat, atau delapan rakaat. Waktu dhuha kira-kira Matahari sedang
naik setinggi lebih kurang 7 hasta (pukul) tujuh sampai masuk waktu dzhuhur.

Bacaan surat dalam shalat dhuha pada rakaat pertama ialah surat Asy-
Syamsu (Wasy-syamsi wa dhuhaaha) dan pada rakaat kedua surat Ad-dhuha
(Wa-dhuhaa wal-laili).

Niat Shalat Dhuha

Lafazh niatnya sebagai berikut.

"Ushallii sunnatadh-dhuhaa rak'otoini lillaohi ta'aalaa. Allahu Akbor"

Bacaan Doa Setelah Shalat Dhuha

Adapun doa yang dibaca sehabis shalat dhuha, yaitu sebagai berikut.

"Allahumma innagh-dhuhaa'a dhuhaa'uka wal-bahaa'a bohao' uka wal-jamoala
jamaaluka wal-quwwata quwwatuka wal-qudrata qudratuka wol-'ishmota 'ishmatuka.

Allahumma ini kaana rizqifis-samaa'iffa anzhilhu wa in kaana fil-ardhifa akhriju

wa in kaana mu'siron fo yassirhu wa in kaana haraaman fa thahhirhu wa in kaana

ba'iidan fa qarribhu bi hoqqi dhuhoa'ika wa bahao'ika wa jomaoliko wa quwwotiko

w a qud rati ka aoti ni I maa aata ita' i b aad ako s-sh aal i hi n"



.l i::

2. Shalat Hajat.

Shalat hajat ialah shalat yang dikerjakan karena mempunyai hajat agar
diperkenankan hajatnya oleh Allah. Shalat sunah hajat dikerjakan dua rakaat,
kemudian berdoa memohon sesuatu yang menjadi hajatnya. Shalat hajat ini
banyak macam ragam cara mengerjakannya yakni bukan syarat rukunnya tidak
hanya pada bacaan dan tertibnya berlainan cara mengerjakannya.

Pada pokoknya shalat hajat itu dilaksanakan dua rakaat sampai dengan
12 rakaat, dengan tiap-tiap dua rakaat satu salam. Ayat-ayat terserah kepada
yang akan mengerjakannya dan diperbuat dua rakaat sehingga sampai 12 rakaat
jumlahnya, dan seperti shalat-shalat yang Iainnya.

Niat Shalat Hajat

Lafazh niatnya ialah sebagai berikut.

"U shallii sun natal-haajati rak' atoini I il laahi ta'-aalaa.Allahu Akbaf'
Doa shalat hajat adalah sebagai berikut.

Apabila telah selesai shalat hajat, lalu duduklah kita dengan khusyu( lalu
membaca istigfhar. Dalam Kitab TajulJamil lil ushul, dianjurkan: Selesai shalat
hajat membaca istighfar 100 kali, yakni sebagai berikut.

" Astaghfi ru I I aa h aI -azh i m"
Setelah membaca istighfar lalau membaca shalawat atas Nabi SAW 100 kali,

yakni membaca bacaan berikut.

"Allahumma Shalli'alaa sayyidinoa Muhommadin shalaatar-ridhaa wardha'an
osh h aabihi r-ri d ha r- ri d h oa"
Sesudah itu membaca doa sebagai berikut.

"Laa ilaaha illallahul-hakimil-kariim subhaanalloohi rabil-'arsyil-'azhim.Al-hamdu

liilaahi rabbil:alamiin as'oluka muujibaoti rohmotika wo'azoo'imo maghfiratika

walghonimato min kulli birrin wos-salaamata min kulli itsmin laa tado' lii dzamban

illaaghafortahuuu wa laa hamman illoa far-rajtahu wa lao haajota illo hiya laka

ridhan i\Iaa qadhaitahaa yaa orhamar-roohimin"

Kemudian mohonlah apa yang dimaksud, sambil bersujud kepada Allah,
dan perbanyak bacaan berikut.

'Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah Maha Suci Engkau, sesungguhnya
aku iniadalah darigolongan yang aniaya".

Shalat hajat inidilaksanakan semalam atau tiga malam sampaitujuh malam,
tergantung pada penting dan urgensinya serta sulit maksud kita ini,lnsya Allah
hajat kita ini terkabul.

a
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Saya Harus Dapat Menjalankan

hnsa ialah menahan diridari makan dan minum serta melakukan perkara-perkara

yurg boleh membatalkan puasa mulai dariterbit fajar sehingga terbenamnya

matahari.

lfi*um Puasa.

lfukum puasa terbagitiga, yaitu sebagai berikut.

'/ Wajib - Puasa pada bulan Ramadhan.

I Sunat - Puasa pada hari-haritertentu.
I Haram - Puasa pada hari-hariyang dilarang berpuasa.

Syarat Wajib Puasa.

{ Beragama lslam.

{ Baligh (telah mencapai umur dewasa).

{ Berakal.

/ Berupaya untuk menjalankannya.

/ Sehat.

{ Tidakmusafir.

Rukun Puasa.

/ Niat mengerjakan puasa pada tiap-tiap malam di bulan Ramadhan (puasa

wajib) atau hari yang hendak berpuasa (puasa sunah). Waktu berniat adalah

mulai dariterbenamnya matahari hingga terbit fajar.

{ Meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa mulaiterbit fajar sehingga

masuk matahari.

Syarat Sah Puasa.

{ Beragama lslam.

{ Berakal.

/ Tidakdalam haid atau nifas dan wiladah (melahirkan anak) bagi kaum wanita.

/ Hari yang sah berpuasa.

$
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Sunah Berpuasa.
{ Bersahur walaupun sedikit makanan atau minuman.
/ Melambatkan bersahur.
/ Meninggalkan perkataan atau perbuatan keji.
,/ Segera berbuka setelah masuknya waktu berbuka.
,/ Mendahulukan berbuka daripada shalat Maghrib.
,/ Berbuka dengan buah tamar jika tidak ada dengan air.
,/ Membaca doa berbuka puasa.

Perkara Makruh Ketika Berpuasa.
,/ Selalu berkumur-kumur.
./ Merasa makanan dengan lidah.
./ Berbekam kecuali perlu.
,/ Mengulum sesuatu.

Hal yang Membatalkan Puasa.
./ Memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan.
./ Muntah dengan sengaja.
,/ Bersetubuh atau mengeluarkan manidengan sengaja.
,/ Kedatangan haid atau nifas.
,/ Melahirkan anak atau keguguran.
./ Gila walaupun sekejap.
./ Mabuk ataupun pingsan sepanjang hari.
,/ Murtad atau keluar dari agama lslam.

Hari yang Disunahkan Berpuasa.
./ Harisenin dan Kamis.

./ Hari putih (setiap 13,14, dan 15 hari dalam bulan lslam).
,/ Hari Arafah (9 Zulhijjah) bagi orang yang tidak mengerjakan haji.
./ Enam haridalam bulan Syawal.

Hari yang Diharamkan Berpuasa
,/ Hari Raya ldul Fitri (1 Syawal).
./ Hari Raya ldul Adha (10 ZulhUiah).
,/ Hari Syak (29 Syaaban).
,/ Hari Tasrik (11,12, dan 13 Zulhijjah).



Saya Harus Dapat Mempraktikkan

?*t* #mrin fl4*m#r*rru* "$e*mxmtt

Hendaknya yang mengurusi jenazah adalah orang yang lebih mengetahui

sunnahnya dengan tingkatan sebagai berikut.

1 . Jenazah laki-laki diurusi oleh orang yang telah ditunjuk oleh si mayat sendiri

sebelum wafatnya (berdasarkan wasiatnya). Kemudian Bapaknya, lal u anak

laki- lakinya, kemudian keluarga terdekat si mayat.

2. Jenazah wanita diurusi oleh orang yang telah ditunjuk oleh si mayat sendiri

sebelum wafatnya (berdasarkan wasiatnya). Kemudian lbunya, kemudian

anak wanitanya, kemudian keluarga terdekat si mayat.

3. Suami diperbolehkan mengurusijenazah istrinya, begitu pula sebaliknya.

4. Adapun jenazah anak yang belum baligh dapat diurusi oleh kaum laki-laki

atau perempuan karena tidak ada batasan aurat bagi mereka.

5. Apabila seorang lelakiwafat di antara kaum wanita (tanpa ada seorang lelaki

muslim pun bersama mereka dan tanpa ada istrinya atau ibunya)demikian
pula sebaliknya maka cukup ditayamumkan saja.

6. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengurusi jenazah orang kafir
(QS. At- Taubah: 84).

Apabila menjumpai seseorang yang telah menghembuskan nafasnya yang

terakhir, maka diharuskan untuk melakukan hal-hal seperti berikut'

,/ Segera memejamkan mata sang mayat dan mendoakannya

,/ Menutup seluruh badan sang mayat dengan kain selain pakaian yang dike-

nakannya.
,/ Menyegerakan pengurusan jenazah hingga proses pemakamannya apabila

benar-benar dinyatakan meninggal dunia'

Rukun Memandikan Jenazah.

1. Niat.

2. Mengucapkan Basmalah.

3. Meratakan air ke seluruh tubuhnya.

Adab Memandikan Jenazah.

1. Menutupi/tidak melihatauratnya.

2. Tidak memandikan langsung di bawah matahari.

3. Yang memandikan harus orang terpercaya.
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4. Tidak dihadiri selain orang yang memandikan.
5. Tidak membicarakan auratnya apalagicacat badannya.
6. Mayat dihadapkan ke kiblat.
7. Lembut dalam setiap urusan.

8. Melapisitangan dengan kain/sarung tangan.

Tata Cara Memandikan Jenazah.
1. Dihadapkan ke kiblat.

Mayat dihadapkan ke kiblat dengan kepala lebih tinggi daripada kaki agar
air yang mengandung najis tidak mengalir kembali ke bagian yang sud-ah
bersih.

2. Dilunakkan persendiannya.

Gerak-gerakkan tangan si mayat sampai siku ke pundak dan kaki ke paha,
kemudian direntangkan lagi, kecualiyang sudah kaku.

3. Melapisitangan.

Memakai sarung tangan dari bahan yang lembut (seperti kaus) untuk
membersihkan najis. Caranya dengan menekan-nekan perlahan perut (daerah
pusar) kecuali bagi yang hamil hanya diusap. Jika sarung tangannya sudah
kotor dibuang lalu diganti.

4. Bersihkan mayat dari berbagai kotoran.
r' Bekas plester dibersihkan dengan minyak.
r' Bekas kotoran lain bersihkan dengan sabun.
r' Kotoran mata usap perlahan dengan

sarung tangan atau kapas.
./ Lubang hidung diusap dari tuar.
r' Rongga mulutdiusap perlahan dengan

sarung tangan.
r' Daun telinga diusap sepertiwudhu.
r' Sela-sela jari diusap seperti wudhu.
r' Sela-sela kuku dibersihkan dengan

alat yang tidak tajam (tidak perlu digunting).

Mewudukan.

wudukan mayat secara sempurna tanpa berkumur atau memasukkan air
ke dalam hidung.

1

:
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l

,:*andikan.
' 3ersihkan rambut, kepala, wajah, dan leher, dengan sabun/shampo.
, 3ersihkan bahu sampai telapak tangan kanan kemudian kiri.
" 3ersihkan badan bagian kanan atas dari pundak sampai kaki.
' \'iiringkan jenazah ke kiri, bersihkan badan bagian kanan belakang dari

:undak ke kaki,

' 3ersihkan badan bagian kiri atas dari pundak hingga kaki.

' \4iringkan jenazah ke kanan, bersihkan badan bagian kiri belakang dari
pundak hingga kaki.

e:entuan bagi yang Mengunus Jenazah

, - ^ rahkan bagi orang yang telah memandikan jenazah untuk mandi.
,, :llah Shallallaahu'AIaihi Wa Sallam bersabda:

3arangsiapa telah selesai memandikan jenazah, hendaklah ia mandi; dan
'."gsiap0 yang mengangkatnya hendaklah ia berwudu,,.

-'iR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dariAbu Hurairah RA. At-Tirmidzi menilainya
: a Eai hadits hasan)

engkafani jenazah

,rjurkan mengkafani dengan 3 (tiga) helai kain kafan yang berwarna putih

t,l

:'; jenazah laki-laki dan 5 (lima) helai kain kafan untuk jenazah perempuan.
- , ^ kafan tersebut dibubuhiwewangian kemudian membalut jenazah dengan
.=rkafantersebut.

Pada lapis pertama dibubuhiwewangian khusus, kemudian letakkan jenazah
: atas kafan dalam posisiterlentang. Lalu letakkan kapas yang telah dibubuhi

:wangian pada selakangan jenazah. Hendaklah menyediakan kain yang
:. ah dibubuhi kapas untuk menutupi aurat jenazah dengan melilitkannya
, u membubuhi wewangian pada lekuk wajah jenazah. Kemudian lembaran
: ertama dilipat dari sebelah kanan terlebih dahulu, menyusul lembaran kedua
::n ketiga seperti lembaran yang pertama. Kemudian menambatkan tali-tali
: engikatnya yang berjumlah tujuh utas tali. Lalu gulung lebihan kain kafan pada
-.ung kepala dan kakinya agar tidak lepas ikatannya, kemudian'lipat kearah
.,aki dan arah kepala.

Jenazah wanita dikafani dengan 5 (lima) helai kain, yaitu kain sarung untuk
nenutupi bagian bawahnya, kerudung untuk menutupi bagian kepalanya, baju
<urung (yang terbuka sisi kanan dan kirinya) serta dua helai kain yang digunakan
l ntuk menutupi sekujur tubuhnya.
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Menshalatkan Jenazah

Menshalatkan jenazah orang lslam adalah fardhu kifayah.

Tata cara menshalatkan jenazah adalah dengan cara sebagai berikut.
./ lmam hendaklah berdiri sejajar dengan kepala jenazah apabila jenazahnya

laki-laki dan berdiritepat pada bagian tengah jenazah apabila jenazahnya

perempuan.
,/ Shalat Jenazah dengan takbir empat kali. Pada setiap takbir mengangkat

kedua tangan. Setelah takbir pertama, membaca taawudz, kemudian surat

Al-Fatihah.
,/ Pada takbir kedua, membaca sholawat nabi sebagaimana yang biasa dibaca

dalam tashyahud.
./ Kemudian setelah takbir ketiga, membaca doa. Setelah takbir keempat juga

membaca doa lalu mengucapkan sekali salam ke kanan.

:a.r:r .tti
.ir:'. i''i: .. tl:
:7'..'i:,: . ..:i:.,:

Doa setelah takbir yang keempat

't{-ri'i{iiF4J;Y;.r;$*'{t,W6'fr Fl'fi u,

# dt[.ixlfo *{*. i;'ii; 63.}S -#? t*t65,5''s
giU,**d ffi $ t, i* *iU "-* 

kt * *#xi Sf** fi S

I

fi#j,rfgJf.ii|i

*,41l*;tHlg W;ffiHlHi*
Allahummaghfir lahu (lohoa) warhamhu (hao) wo'aafihii (hao) wa'fu'anhu (haa)

wa akim nuanlahu (haa) wowass'madkhalahu (haa) waghsilhu (haa) bil-maa'l
wammalii wol-barodi wanaqqihi (haa) minol-khathaoyaa kamaa yu-naqqatats'
tsoubul-abyodhu minad4anasiwaaMilhu (hoa) daaran khakan min daar'ihi (hoa)

2

3

4.

12

:
@
B
E
G

=
E

Ta
E
=

CAKAP MENIADI PRAMUKA PENEGAK LAKSANA SAYA



.. chlan khairan m!n shlihi (haa) wa z*ujan khairan min zaujihi (haa)wa adkhilhul

;.nato wa a'idultu min'adabil qabriwa'adabin nar

-'tinya:
Ya Allah, ampunilah dia, dan kasihanilah dia, sejahterakan ia dan ampunilah

::sa dan kesalahannya, hormatilah kedatangannya, dan luaskanlah tempat
. ^;galnya, bersihkanlah ia dengan air, salju, dan embun. Bersihkanlah ia dari

,=;ala dosa sebagaimana kain putih yang bersih dari segala kotoran, dan

:,rtikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya yang dahulu, dan

:, rtikanlah baginya ahli keluarga yang lebih baik daripada ahli keluarganya yang

-:f.ulu, dan peliharalah ia dari siksa kubur dan azab api neraka." (HR. Muslim).

Keterangan:

Jika jenazah perempuan kata lahu meniadi lahao.

ilengubur Jenazah

Menguburkan jenazah dengan cara mema-
sukkan ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu

diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan,

jika tidak memungkinkan, boleh menurunkan dari

arah kiblat. Dalam meletakkan jenazah ke dalam
liang kubur hendaknya membaringkan jenazah

dengan posisi lambung kanan di bawah dan
wajahnya menghadap ke arah kiblat. Sementara

itu kepala dan kedua kakinya bertumpu pada sisi kanan dan menghadap kiblat.

Dimustahabkan (disukai) bagi orang yang mengantarienazah ke pemakaman

untuk melemparkan tiga kali genggaman tanah dengan kedua tangannya usai

penutupan liang lahatnya.

Hal-halyang disunahkan sesudah pemakaman jenazah adalah seperti berikut.

1. Meninggikan kuburan sekadar sejengkal dari permukaan tanah dan tidak
diratakan dengan tanah agar dikenali makamnya dan tidak ditelantarkan.

2. Tanah dibuat gundukan atau lebihan dibentuk seperti punuk.

3. Dibuatkan tanda pada makam bisa menggunakan kayu atau batu atau se-

jenisnya agar mudah mengenali atau diketahui bagi keluarganya.

4. Hendaklah salah seorang berdiridisamping kuburan jenazah untukberdoa
dan memohonkan ampunan bagijenazah seraya meminta kepada yang

hadir untuk ikut melakukan doa juga. /'-

{3

i\"iltu.ll ilr:nra[atnln lrmuin ilrlii ill,if
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tumi[ frahat

Amil Zakat adalah orang yang mendapatkan tugas dari negara, organisasi,
lembaga atau yayasan untuk mengurusi zakat. Atas kerjanya tersebut seorang
amilzakat berhak mendapatkan jatah dari uang zakat. Sesuai dengan namanya,
profesi utama amil zakat adalah mengurusi zakat. Jika dia memiliki pekerjaan
lain, maka dianggap pekerjaan sampingan atau sambilan yang tidak boleh
mengalahkan pekerjaan utamanya, yaitu amilzakat. Karena waktu dan potensi,
serta tenaganya dicurahkan untuk mengurusi zakattersebut, maka dia berhak
mendapatkan bagian dari zakat.

Amil zakat harus diangkat secara resmi oleh negara, organisasi, lembaga,
yayasan.Tidakboleh sembarang bekerja secara serabutan dantanpa pengawasan.

Satu Ayat dariAl-Quran dan Mampu Menjelaskannya

Terjemahan Surat Al-Fatihah Lengkap dengan Maknanya

Saya harus bisa lebih dalam memahami surat Al-Fatihah dalam bahasa arab
dan juga latin lengkap dengan terjemahan dan penjelasan makna lebih dalam.
Semoga Allah swr mengizinkan saya memahamiayat-ayat sucidi bawah ini:

1 #-i"5U#$St#-4
Simtillah hinahman nirmhin
Artinya:
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagiMaha penyayang.

Maksud dari ayat pertama ini adalah: Saya memu lai membaca Al-Fatihah ini
dengan menyebut nama Allah. setiap pekerjaan yang bai( hendaknya dimulai
dengan menyebut asma Allah mulaidari pekerjaan ringan seperti makan, minum,
bepergian, belajar, dan sebagainya. Allah adalah nama zatyangMaha suci, yang
berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membutuhkan makhluk-
Nya tetapi makhluk yang membutuhkan-Nya. Ar-Rahmaan (Maha pemurah):
Salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan
karunia-Nya kepada makhluk-Nya, sedangkan Ar-Rahiim (Maha penyayang)
memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan
Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya.
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ffit+:3,1k'$
,fi'undu lil laah i rabbi I aal a m i i n a

lrtinya:
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

i

i

t,

)

'. ' -d ayat kedua surat Al-Fatihah adalah:Alhamdu (segala puji). Memuji
,- . .:alah karena perbuatannya yang baik yang dikerjakannya dengan

: - : -:- sendiri. Maka memuji Allah berarti: Menyanjung-Nya karena perbuatan-

- -; baik, Lain halnya dengan syukur yang berarti: Mengakui keutamaan
:.: - 'r'g terhadap nikmatyang diberikannya. Kita menghadapkan segala puji

-,, - :n ialah karenaAllah sumberdari segala kebaikan yang patutdipuji.
:.:o (Tuhan) berarti: Tuhan yang ditaati Yang Memiliki, Mendidik dan

: --: rara. Lafadz "rabb" tidakdapat dipakaiselain untukTuhan, kecuali kalau
,, - bungannya, seperti rabbul bait (tuan rumah). 'Alamiin (semesta alam):

:--' -- yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagaijenis dan macam,
:::::alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, benda-benda

-" :' :an sebagainya, AIIah pencipta semua alam-alam itu.

;"-11gF31
- "ii:in**n!rr*hiint
: rtinya:
',1aha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Jntuk ayat ketiga dalam surat Al-Fatihah ini maksudnya hampir sama
: : ^ 

Ea n ayat pertama, Ar-Rahmaan (Maha Pemurah): Sala h satu nama Allah yang
*:rberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-
" , a sedangkan Ar-Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa
- :h senantiasa bersifat rahrnah yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan
.,' rrat-Nya kepada rnakhluk-Nya.

J
. ji]\, ilell-t

: \/". \!" ) .

',lactiki yawniddiin
Artinya:
Yang menguasai di Hari Pembalasan

Maalik (Yang Meng uasai) dengan memanjang kan "mim ", yang bera rti: Pem i l i k.

Dapat pula dibaca (dengan nnemendekkan mim), artinya: Raja.

t:

.,)

l

1
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Fffi4?4
'"'rI ', 4

, ,:

Yaumiddin (hari pembalasan): Hariyang diwaktu itu masing-masing manusia

menerima pembalasan amalannya yang baik maupun yang bu"ruk. Yaumiddin
d i se but j u g a ya u m u I q iyaa ma h, ya u m u I h i sa a b, ya u m uliazaa', d a n se ba g a i nya.

, fi#Sjrt$Ii*#-ilt$l
lyyaaka n a' b ud u w a-iyy aako n asta' i i n

Artinya:

Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami

meminta pertolongan

Na'budu diambil dari kata 'ibaadat: Kepatuhan dan ketundukan yang

ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah sebagai Tuhan yang

disembah, karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang

mutlak terhadapnya.

Nasta'iin (minta pertolongan), terambil dari kata isti'aanah: Mengharapkan

bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup
dikerjakan dengan tenaga sendiri.

t
tit;41l5+^l

lhdin aash shi raathaal m ustaqi i m

Artinya:

Tunjukilah kamijalan yang lurus

lhdina (tunjukilah kami), dari kata "hidayaat": Memberi petunjuk ke suatu
jalan yang benar. Yang dimaksud dengan ayat ini bukan sekadar memberi
hidayah saja tetapijuga memberi taufik.

, y#\r*b'**f;J*;*ir ht

Shiraathalladziina an' amta' alayhim ghayril maghdhuubi'alayhim walaadhdhaalliin

Artinya:

(yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka;

bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Adapun yang dimaksud dengan "mereka yang dimurkai" dan "mereka yang

sesat" ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran lslam.
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Saya Harus Dapat Memahamidan Mendalami ,

Sakramerr

Pembaptisan.

embaptisan adalah sakramen pertama dan mendasar dalam inisiasi Kristiani.
akramen ini dilayankan dengan cara menyelamkan si penerima ke dalam air
tau dengan mencurahkan (tidak sekedar memercikkan) air ke atas kepala si

enerima "dalam nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Roh Kudus " (Matius

-:: 9). Pelayan sakramen ini biasanya seorang uskup atau imam, atau (dalam
gereja latin namun tidak demikian halnya dalam gereja timur) seorang diakon.

Pembaptisan membebaskan penerimanya daridosa asalserta semua dosa
pribadi dan dari hukuman akibat dosa-dosa tersebut, dan membuat orang yang
dibaptis itu mengambil bagian dalam kehidupan TritunggalAllah melalui"rahmat

fang men gud uska n" (ra hmat pembenaran ya ng mempersatu kan pribadi ya ng
bersangkutan dengan Kristus dan Gereja-Nya).

2. Penguatan.

Penguatan atau Krisma adalah sakramen ketiga dalam inisiasi Kristiani. Sakramen
ini diberikan dengan cara mengurapi penerimanya dengan Krisma, minyak
yang telah dicampur sejenis balsam yang memberinya aroma khas disertai doa
khusus yang menunjukkan bahwa karunia Roh Kudus menandai si penerima
seperti sebuah meterai. Melalui sakramen ini, rahmat yang diberikan dalam
pembaptisan "diperkuat dan diperdalam".

Seperti pembaptisan, penguatan hanya diterima satu kali, dan si penerima
harus dalam keadaan layak (artinya bebas dari dosa-maut apa pun yang diketahui
dan yang belum diakui) agar dapat menerima efek sakramen tersebut.

3. Ekaristi.

Ekaristi adalah sakramen (yang kedua dalam inisiasi Kristiani) yang dengannya
umat Katholik mengambil bagian daritubuh dan darah Yesus Kristus serta turut
serta dalam pengorbanan diri-Nya. Aspek pertama dari sakramen ini (yakni
mengambil bagian dariTubuh dan Darah Yesus Kristus) disebut pula Komuni
Suci. Roti (yang harus terbuat dari gandum dan yang tidak diberi ragi dalam
ritus Latin, Armenia, dan Ethiopia, namun diberi ragi dalam kebanyakan Ritus
Timur) dan anggur (yang harus terbuat dari buah anggur) yang digunakan
dalam ritus Ekaristi, dalam iman Katholik, ditransformasi dalam segala hal
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kecualiwujudnya yang kelihatan menjaditubuh dan darah Kristus, perubahan
ini disebut transubstansiasi.

Hanya uskup atau imam yang dapat menjadi pelayan sakramen Ekaristi,
dengan bertindak selaku pribadi Kristus sendiri. Diakon serta imam biasanya
adalah pelayan Komuni Suci, umat awam dapat diberi wewenang dalam lingkup
terbatas sebagai pelayan luar biasa Komuni Suci.

4. Rekonsiliasi.

Sakramen rekonsiliasiadalah yang pertama dari kedua sakramen penyem-buhan

dan juga disebut Sakramen Pengakuan Dosa, Sakramen Tobat, dan Sakramen

Pengampunan. Sakramen ini adalah sakramen penyembuhan rohani dari
seseorang yang telah dibaptis yang terjauhkan dari Allah karena telah berbuat
dosa. Sakramen ini memiliki empat unsur: penyesalan si peniten (si pengaku
dosa) atas dosanya (tanpa hal ini ritus rekonsiliasi akan sia-sia), pengakuan kepada
seorang imam (boleh saja secara spiritualakan bermanfaat bagiseseorang untuk
mengaku dosa kepada yang lain tetapi hanya imam yang memilikikuasa untuk
melayankan sakramen ini), absolusi (pengampunan) oleh imam, dan penyilihan.

5. Pengurapan Orang Sakit.

Pengurapan orang sakit adalah sakramen penyembuhan yang kedua. Dalam
sakramen ini seorang imam mengurapi si sakit dengan minyak yang khusus

diberkati untuk upacara ini.

6. Imamat.

lmamatatau pentahbisan adalah sakramen yang dengannya seseorang dijadikan
uskup, imam, atau diakon sehingga penerima sakramen inidibaktikan sebagai
citra Kristus. Hanya uskup yang boleh melayankan sakramen ini.

7. Pernikahan.

Pernikahan atau perkawinan seperti imamat adalah suatu sakramen yang
mengkonsekrasi penerimanya guna suatu misi khusus dalam pembangunan
gereja, serta menganugerahkan rahmat demi perampungan misi tersebut.
Sakramen ini,yang dipandang sebagaisuatu tanda cinta-kasih yang menyatukan
Kristus dengan gereja, menetapkan diantara kedua pasangan suatu ikatan yang
bersifat permanen dan eksklusif, yang dimateraikan oleh Allah.

Demi kesahan suatu pernikahan, seorang pria dan seorang wanita harus
mengutarakan niat dan persetujuan-bebas (persetujuan tanpa pakaan) masing-
masing untuk saling memberi diri seutuhnya, tanpa memperkecualikan apa
pun dari hak-milik esensial dan maksud-maksud perkawinan. Jika salah satu
dari keduanya adalah seorang Kristen non-Katholilc maka pernikahan mereka
hanya dinyatakan sah jika telah memperoleh izin dari pihak berwenang terkait
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: - gereja Katholik. Jika salah satu dari keduanya adalah seorang non-Kristen
, ' r arti belum dibaptis), maka diperlukan izin dari pihak berwenang terkait
- sahnya pernikahan.

Saya Harus Dapat Menghayatidan Dapat Menceritakan ,;

,* ayat $a{ah $etff sfrfito/$amfn

: nta dan Santo Elisabeth dan Zakarias

=' :a perihal kehidupan Elisabeth dan Zakarias dan peranan mereka yang
. *ewa di dalam sejarah keselamatan Allah, hanya kita ketahui sedikitdari

lerutama lnjil Lukas Bab 1:5-80. Elisabeth adalah istri Zakarias--seorang
- , m lsrael dari kelompok Abia (1Taw 2410, Luk 1 :5)--dan ibu kandung santo
:^anes Pemandi. Keduanya berasal dari keturunan Harun (ayat 5) dan hidup
j ra masa pemerintahan Herodes diwilayah Yudea. Di hadapan Tuhan, mereka
: u p saleh dan benar, tanpa cela, menghayati dan melaksanakan hukum Musa.

,:'n un sayang, mereka tidak dikaruniai anak sampai usia tua. Dari sudut pandang
, " udi, ini merupakan aib bagi mereka, namun inilah rahasia Tuhan di luar batas

=mahaman manusia. Karena melalui mereka Tuhan kemudian menunjukkan
secara lebih tandas kuasa-Nya atas hidup manusia. Melalui mereka Tuhan mau
melaksanakan rencana keselamatan-Nya atas manusia yang akan dijalankan
sendirioleh Putra-Nya.Ternyata dari kedua orang kudus iniTuhan mengaruniakan
seorang nabi besar; Yohanes Pemandi, pendahulu yesus, Sang Mesias.

lnjil menceritakan bahwa Elisabeth adalah sanak santa Maria, Bunda
Yesus, namun hubungan itu tidak diketahui secara jelas dan pasti (ayat 36).
Hubungannya dengan Maria, lbu Yesus, diceritakan didalam kisah kunjungan
Maria kepada Elisabeth sebelum kelahiran Yesus (ayat 39).

10 Perintah Allah Dilengkapidengan Contoh Kehidupan Sehari-hari
Kalau kita menelitisepuluh perintah Allah (Kel 2O:1-17), maka kita dapat melihat; bahwa hukum-hukum di dalam 10 perintah Allah adalah merupakan penjabaran- dari hukum kodrat yang sempurna. Hukum kodrat ini adalah hukum atau, peraturan yang terpatri di dalam setiap hati manusia.

' Dalam sepuluh perintah Allah, kita dapat melihat adanya perintah kasih

1 Ualam dua kelompok, yaitu hukum 1-3 adalah perintah untuk mengasihit

ffi
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Tuhan dan hukum 4-10 adalah perintah untuk mengasihi sesama. Urutan ke-10

perintah Allah tidak diberikan atas dasar kebetulan tetapi menUrut St. Thomas

Aquinas, memang ada alasannya tergantung pada tingkatan prioritasnya. Untuk

mengasihi Allah, [itu hrtrt melakukan tiga hal, yaitu: (1)Tidak boleh mempunyai

Allah-lain, yang dituliskan: Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaKu

saja dan cintailah Aku lebih darisegala sesuatu; (2) Harus memberikan kepada

Aliah penghormatan, yang dituliskan: Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu

dengan tiJak hormrU iS) Kita harus beristirahat di dalam Tuhan, yang dituliskan:

Kuduskanlah hariTuhan. Untuk membuktikan kasih kita kepada Allah, maka

kita harus mengasihi sesama seperti yang dijabarkan dalam perintah 4-10'

yaitu: (1) Kita haius mengasihi orangtua kita, yang dituliskan: Hormatilah ibu-

trpuru; (2) Kita tidak Uotefr melukai sesama kita dengan perbuatan - baik

dengan melukai seseorang, yang dituliskan: jangan membunuh; atau merusak

perkawinan seseorang, yang dituliskan: Jangan berzina; atau mengambil barang

atau harta milik sesami, ying dituliskan: Jangan mencuri; (3) Kita tidak boleh

melukaisesama kita dengan perkataan dan pikiran - melukaidengan perkataan,

yang dituliskan:Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu; melukai sesama
'a.ngrn 

pikiran,yang dituliskan:Jangan menginginiistrisesamamu dan jangan

mengingini milik sesamamu secara tidak adil.

penjelasan yang lain dari 10 perintah Allah adalah, dalam mengasihi Allah,

maka kita harus r.rpu,'lyai (1) kesetiaan, (2) penghormatan, dan (3) pelayanan;

dalam mengasihi sesama, kita harus (4) menjalankan tugas untuk wakil Tuhan

di dunia ini dan menjalankan tugas untuk diri sendiri dan sesama dalam (5)

melindungi kehidupan, (6) kemurnian, (7) harta milik, (8) kehormatan, (9 dan

1 0) melindungi kehidupan keluarga.

mM*ffiMtntwTwmffi$ffi
,,pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beri-

tahukailah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan

atasmu dan bagaimana la telah mengasihani engkau" (Markus 5:19)

Menjadi saksi Kristus adalah tugas setiap orang percaya tanpa terkecuali. Ber-

saksi berarti memberi kesaksian atas apa yang dialami, dilihat, dan dirasakannya

secara pribadi, bukan menceritakan pengalaman orang lain. Tuhan Yesus pernah

menyampaikan perihal seseorang yang telah disembuhkan secara ajaib dari kuasa

,"trn yang telah menguasainya sekian lama bahkan memlouatnya tidak normal:
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: :.rada di kuburan siang malam dan berteriak-teriak sambil memukul-mukul
:: r-nnya dengan batu. setelah disembuhkan dan dipulihkan, orang itu rindu
- -: l k mengikut Tuhan Yesus tetapi Tuhan melarangnya dan menganjurkan dia
- -:.k pulang ke rumah dan bersaksikepada orang-orang di kampungnya, "orang
- 

- : J n pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah
: ::rbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran." (Markus 5:20).

Setiap dari kita pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan: disembuhkan
-,' sakit, ditingkatkan semangat kerjanya, dan sebagainya. lnilah yang harus
:: saksikan kepada orang lain. Jadi, tugas kita hanya bersaksi, sedangkan yang

-=nrbuat orang lain menjadi percaya kepada Tuhan yesus adalah pekerjaan::r Kudus.

Saya Harus Dapat Berpartisipasi Aktif

)alam Pelayanan Gereja sesuaidengan Bakat dan Kemampuan saya
l: am gereja, kita mengenal banyak wadah dan bentuk perayanan yang*:libatkan remaja, misalnya, kelompok paduan suara remaja, kelompok
::ndalaman Alkitab remaja, dan lain-lain. sebagai pramuka penegak laksana,
,: ain menjadianggota paduan suara saya juga membantu pelayanan kebaktian
::muda digereja.

Motivasi seseorang ikut kegiatan bisa jadi pada awalnya sangat sederhana,
*. salnya untuk mengisiwaktu luang, menghindaritugas di rumah, ingin mem-
:.rnyai banyak kenalan, dan sebagainya. Diharapkan motivasi itu berkembanq
.: arah yang lebih baik.

Saya Harus Dapat Mengikuti 17.

Pe*gaiaran f;$arma f *{afek$sas{}

l. Katekisasiadalah kegiatan pendidikan dan pengajaran tentang iman Kristen
ya ng diselengga rakan gereja bagi selu ruh warganya dari anak-anak hingga
dewasa, bertolak dari keyakinan bahwa pendidikan dan pengajaran Kristen
berlangsung seumur hidup. Pendidikan dan pengajaran ini bersumber dari
dan didasarkan pada Alkitab (bnd 1 Tim 4:6, 'l 1: 2 Tim 3:16).

2. Khusus bagiwarga gereja yang sudah dibaptis pada waktu anak-anakatau-
pun bagi calon warga gereja yang hendak menerima baptisan pada waktu
dewasa, diselenggarakan katekisasiagar mereka memahami iman dan ajaran
Kristen, termasuk baptisan yang sudah ataupun yang belum mereka terima,
karena baptisan tidak terpisah dari iman (bnd Mrk 16:16).

' 
,r:;.1t'

'AYA 
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3. Mereka yang telah selesai mengikuti katekisasi, mengikrarkan pengakuan
imannya, sebagai tanda bahwa mereka telah memahami imannya dan telah
menjadiwarga gere.ja yang dewasa dan penuh (bnd Rm 10:9-10). Perbuatan
mereka mengikrarkan pengakuan iman dan pengukuhan mereka sebagai
warga Eere.ja yang dewasa dan penuh disebut naik sidi atau peneguhan'sidi.

G KPI (Gereja Kristen Protestan I ndonesia) menyelen g ga ra ka n katekisasi da n

peneguhan sidi bagiwarganya, dalam kesatuan dengan baptisan kudus, sesuai

denga n prinsip-prinsip pend idikan dan pengajaran Kristen.

*.,|::'^,::::y: " o"t Menjeraul"l,

$elmrmh #mm$i"ffim*Si &gmmm **arxdm d{ $r*Smmms$m

Masuknya agama Hindui ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari lndia.
Di antara pedagang tersebut ada yang nrenetap di lndonesia dan membawa
pengaruh agama dan kebudayaan mereka. Kebudayaan Hindu di masa lampau
mewa riskan bermacam-maca m peni ngga la n sejara h. Pen i ng galan sejarah yang

bercorak kebudayaan Hindu, antara lain, candi, prasasti, patung, karya sastra
(kitab), dan tradisi.

Berikut ini adalah peninggalan sejarah bercorak kebudayaan Hindu, antara
lain:

Candi adalah bangunan yang biasanya terdiri atas tiga bagian, yaitu kaki, Be

tubuh, dan atap. Fada candi Hindu biasanya terdapat arca perwujudan tiga dewa l.
utama dalam ajaran Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, dan Syiwa. Brahma adalah
dewa pencipta, Wisnu dewa penrelihara, dan Syiwa dewa pelebur. Pada dinding
candi terdapat relief, yaitu gambar tirnbul yang biasanya dibuat dengan cara
memahat. Relief mengisahkan sebuah eerita.
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candipeninggalan Hindu yang terkenaladarah candi prambanan atau candi

;;r"iffiffiHlraliaf .r.^^ man^i^^ L t-

:"] :?:::. : :: g i:l h k1n ce rira nr r. y, n.. i" k; h il; .# ;.X.' ;# :H: il: 
3 ma, Sinta, dan Burung Jatayu.

Saya Harus Dapat Melafalkan dan Bertindak
..,.r_.r-t_,.., 1,,1,. a .-.

sebagai Pemimpin persernbafivangan hnca sernilafr
Kramaning sembah atau sering kita sebut panca sembah pada umumnyadigunakan jika sembahyang dalam kondisiyang yang o.itutu, diniatkan sepertidi merajan, pura maupun di dalam ,rrrh, jik;;;bahyrng ,ru, menempuhperjalanan jauh cukup menggunakan Trisandya saja. ' -

Berikut ini Doa Kramaning Sembah/panca Sembah.
1' Mantra untuk menghaturkan sembah puyung sebagai berikut.

Om otmao tattvootmoa suddhamaom svaha
"oh keseluruhan.yang lengkap, atma, atmanya kehidupan inibersihkan dansucikan dirihamba,,.

Candi-candi peninggalan agama Hindu

No.

1 Prambanan Yogyakarta Abad ke-7 M Mataram Lama
2 Dieng Dieng, Jawa Tengah Abad ke-7 M Mataram Lama
3 Badut Malang, Jawa Timur Tahun 760 M Kanjuruhan
4 Canggal Jawa Tengah Abad ke-8 M Mataram Lama
) Gedong Sanga Jawa Tengah Abad ke-8 M Mataram Lama
6 Penataran BIitar, Jawa Timur Abad ke-11 M Kediri
7 Sawentar BlitarJawa Timur Abad ke-l2 M Singasari
aU CandiKidal Jawa Timur Abad ke-I2 M Singasari
9 Singasari Jawa Timur Abad ke-12 M Singasari

10 Sukuh I.r.ng Anyar, Jateng Abad ke-l3 M Majapahit
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2. Mantra untuk menghormat pada Sang Hyang Surya sebagai saksi abadi
dalam kehidupan ini. Menyembah bhatara Surya juga berarti'memuja
kebesaran sinar suciTuhan dalam aspek beliau sebagai sumberLahaya yang
memberikan kehidupan dialam semesta inidengan sarana bunga purih dan

mantra berikut.

Om Adityosyaoporam jyotir rokta tejq

Namo stute, sveta pankojo modhyaostha

Bh oasko roayo n o m o stute

"Oh keseluruhan yang lengkap, sinar Surya yang maha hebat, hormat
padaMu, yang berada di tengah-tengah teratai putih, hormatku pada-Mu

wahai pembuat sinar".

Kemudian menyembah kebesaran Tuhan, sinar sucinya dalam aspek lsta

Dewata. Ista Dewata adalah dewata yang khusus dipuja pada waktu tertentu
dan dimohonkan kehadirannya oleh para bhakta. Bali yang lebih dikenal
dengan Siddhanta Siwanya,tentu saja yang lebih menonjol adalah ista dewata

dalam aspeknya sebagai Hyang Siwa, dengan mantra sebagai"berikut.

Om Nama devoo odhisthonaoyo

Saruo vyaapivai sivaayo .'!6

P od m o osa n o e ka p roti st h oy o

Ardhanaresvaryoi nomo nomoh

"Oh keseluruhan yang lengkap, kepada dewata yang bersemayam pada

tempat yang tinggi, kepada Hyang Siwa yang sesungguhnya berada di
mana-mana, kepada dewata.yang bersemayam pada tempat duduk bunga
teratai, hamba memuja-Mu".

Kemudian memuja kebesaran lda Sang Hyang Widhi sebagai pemberi
keselamatan, kesejahteraan da n sebagai pemberi anugerah, dengan sarana

kawangen seperti berikut.

Om onugroho manoharom

Devodottoonugrahakam

Arcon o m sa rvoopu uj a n o m

N omo h So rvaan u g rohokom

Devo devimohoasiddhi
Y oj nang a ni rmol ootm oka

Laksmi i si d d hi sco, di i rg o h aayu

Ni rui g h n a sukh a vrdd h isco

5.

6.

3.

4.

8.

9.

7.
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,: -r'uhan yang lengkap dan sempurna, yang memberikan anugerah
:-:rik hati, anugerah dari dewata yang agung puja semua pujaan.
: sada-Mu wahai pemberi anugerah. Dewa dan dewi yang selalu

oerbadan yadnya, suci, panjang umur, dan bahagia tanpa halangan".

:n menghaturkan sembah puyung sekalilagidengan mantra sebagai

to suuksmo poromoocintyaoyo nomo svohoa

seluruhan yang lengkap dan sempurna, hormat kepada-Mu wahai
yang maha gaib dan tak terlukiskan"

: - -r an setelah melakukan kramaning sembah, dilanjutkan dengan
", -: j iirtha. Percikan tirtha tiga kali, minum tiga kali, dan raup wajah tiga
: l;nanya adalah untuk menyucikan pikiran, perkataan dan perbuatan
-. .=mbari memohoh tirtha kehidupan ke hadapan para dewata dengan

- : -:gunakan mantra sebagai berikut.

- * :tg Brohma amertho yo namoh

- - -ng Wishnu amrtha yo namoh

- -' rang lswara amrtha yo namah .J

: -:: ah itu, minum tirtha tiga kalidengan mengucapkan doa sebagaiberikut.

- * sarira paripurna ya namah

- ^ ang ung mong soriro suddha promatyo yo namah

,': ung ang samo sampurna ya namoh

:-=ielah minum tiga kali, dilanjutkan dengan membasuh muka sebanyak
: ga kali, dengan doa sebagai berikut.

I n Siwa sompurno ya nomah

)m Sadasiwa paripurno yo namoh

),m Paramasiwa suksma ya namah

(emudian dilanjutkan dengan nunas bija, dan menggunakan doa sebagai
cerikut.

am Purnam bhawontu

Om ksama sompurna ya nomah

.,!{A CALON PENEGAK LAKSANA HANUS DAPAT MEMPRAKTIKKAN PENGETAITIIAN DAN KEAGAMAAN 25



:,t:, 
':,:i;:

S, t:':.I1::':"1':*"nl"f':n",:,

Smrglme.m/ff*rmmfuurq{,,i,* ffitm# ${*{m$q;*r'il}*sr srtiliii}m*li i$e:ittrr*[{ r.$l'l{r*{"i

$?mmpe m r*t*fl fl$* ffi flt ffi m $tl fu i rx sr {$*r.r $q*$. rrym

Punarbawa (reinkarnasi atau samsara) adalah konsekuensi dari siklus Tri Kona
(lahir, hidup, dan mati). Banyak Orang Bali, melalui paranormai atau sedahan,
menayakan siapa yang numitis atau nyeroadi pada bayiyang baru lahir. Atman
tidak mengenal kematian atau kelahiran, dia berpindah dari badan kasar satu ke

badan kasar berikutnya dengan memilih bentuk sesuai dengan karma wasana
sebelumnya melalui punarbawa. Konsep punarbawa cukup mendukung konsep
hereditas (sains biologi rnodern)yang menekankan pada DNA (sains Biokimia
modern) sebagai pembawa sifat. Secara alami,lahir (hidup) memberi kesempatan
manusia memperbaiki per[:uatan yang secara perlahan mengubah karakternya
dan mernerlukan proses yanE panjang untuk sampai pada penambatan karakter
(mutasi) pada gen (DNA). Hal ini rasional, karena manusia mempunyai waktu
hidup (usia) reiatif panjang dibandingkan dengan kebanyakan hewan seperti
ayam/ sapi, dan babi yang biasanya berumur kurang dari sepuluh tahun. Secara
biologis, generasi baru diturunkan melaluisel hidup dalam sperma dan seltelur
dari orangtuanya.

Kepercayaan di Bali bahwa leluhur biasanya numitis tidak jauh dari keluarga.
Haldemikian cukup rasionalmenurut konsep hereditas (sains modern). Beberapa
sifat manusia yang menjadi kebiasaan selama hidup dapat tertambat dalam gen
(DNA) dan akan muncul pada keturunannya" Pengubahan sifat oleh keturunan
berikutnya memerlukan pembiasaa n mela ku kan keg iatan/perbuatan (karma)
yang dapat mengubah kebiasaan tersebut sehingga memutasi kodifikasi karakter
tersebut dalam gen (DNA).

Saya Harus Dapat Mendeskripsikan

Konssp $iaran fista Bna{a

Asta Brata merupakan 8 konsep ajaran kepemimpinan atau leadership agama
Hindu. Asta Brata berasal dari kata asta artinya 8, sedangkan brata adalah
sikap atau laku. Jadi Asta Brata merupakan 8 (delapan) ajaran, filsafat atau ilmu
kepemimpinan yang mulia. Asta Brata disimbolkan dengan sifat-sifat mulia dari
alam semesta yang patut dijadikan pedoman bagisetiap pemimpin. Didalam
pendidikan dan kepramukaan, kepemimpinan tidak hanya diartikan secara

5.

6.

7.
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- * : : yaitu orang yang memimpin orang lain. Anggota gerakan pramuka
': i : - :alon pemimpin masa depan, meskipun saat ini dalam kelompok kecil
" :: - :ca yang menjadipemimpin, misalnya ketua regu. oleh sebab itu setiap
:" , r r:a Juga perlu memahami ilmu kepemimpinan Asta Brata.
::"-: :33r''r ilmu kepemimpinan tersebut adalah sebagai berikut.

- I "a Brata.

- =:'ang pemimpin.hendaknya seperti hujan senantiasa mengusahakan
= - a km u ra n bag i ra kyatnya dan dalam setiap tindakannya dapat-membawa
.,:.1ukan dan penuh kewibawaan.

.. : *ra Brata.
:=-..rmpin hendaknya meneladani sifat-sifat Dewa yama, yaitu berani
-=regakkan keadilan menurut hukum atau peraturan yang berlaku demi-.:ngayomi masyarakat. Karena itu, ketua regu harus berlaku adil kepada
: ^ ggotanya. Pemberian tugas kepada anggota yang tidak adil berarti iidak
::rlaku layaknya Yama.

: I rya Brata. "
:emimpin hendaknya memiriki sifat-sifat seperti matahari (surya) yang
-ampu memberikan semangat dan kekuatan pada kehidrpun yrng p.nr[
:rnamika dan sebagai sumber energi.

- landra Brata.
remimpin hendaknya memiliki sifat-sifat seperti bulan, yaitu mampu mem-
:erikan penerangan bagiorang di sekitarnya utamany. unggota regunya,
' ang berada daIam kege|apan/kebodohan dengan r.nui.,ipi|t .n-*rj.r,
, ang penuh kesejukan dan penuh simpatisehinggi orang sekitarnya r.or.
:enteram dan hidup nyaman.

,rayu Brata (Maruta).
remimpin hendaknya ibarat angin senantiasa berada di tengah-tengah
masyarakatnya, memberikan kesegaran dan selalu turun ke bawah un-tuk
mengenal denyut kehidupan masyarakat yang dipimpinnya.
3humi (Danada).
)emimpin hendaknya memiriki sifat-sifat utama dari bumi, yaitu teguh,
rrenjadi landasan berpijak, dan memberi segala yang dimiliki untuk klse-

. a hteraan masyarakatnya.

'y'aruna Brata.
Pemimpin hendaknya bersifat seperti samudra, yaitu memilikiwawasan yang
luas, mampu mengatasi setiap gejolak (riak) dengan bailc penuh kearifan dan
<ebija ksa naa n. Proses pem belaja ra n otomatis ierjadi j ika d i laku ka n seca ra
sadar untuk mengubah perilaku. perubahan tingkah Iaku bisa terjadijika
ada niat dan kerendahan hati.

(ALON PENEGAK IAKSANA HARIIS DAPAT MEMPRAKTIKKAN PENGETAI;/IJATI DAN KEAGAMAAN
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8. Agni Brata

Pemi m pi n hendaknya memili ki sifat m u I ia dari api, yaitur nnendorong masya-

rakat untuk berpariisipasi dalam pembangunan, tetap tegluh dan tegak

dalam prinsip dan menindak yang bersalah tanpa pilih kasih.

Saya Harus Dapat Melakukan dan Menielaskan El

Fungsi serta Mantaat dari $etiap Gerakan Yuga fisanas

Setiap orang perlu memiliki badan dan batin yang sehat, kuat dan ideal. Tanpa

badan yang sehat kita takkan dapat menikmati hidup yang sejahtera, damai

dan penuht.ngrn kegembiraan. Salah satu jalan untuk mencapai hal tersebut

adalah dengan berlatih Yoga Asanas. Perlu dipahami, Yoga Asanasadalah

gerakan sikap badan yang sesuai dengan hukum jalan alam. Yoga adalah

[enghubungan, penyatuan jiwa individual dengan Beliau Jang Maha Esa,

mutiak dan tak terhingga. Yoga harus dilatih se(ara rutin dengan ketulusan

dan kesabaran penuh.

Latihan Yoga Asanas dapat mengatur sirkulasijantung, paru sampai ke

otak. Menyehatkan pencernaan, peredaran darah, menyem buhkan bermacam

penyakit.

Gerakan atau sikap Asanas, yaitu sebagai berikut.

1 . Ustrasana: Bermanfaat untuk menjaga kelenturan daritulang punggung, untuk

meningkatkan sirkulasi darah ke daerah kEpala, dan untuk menyelaraskan

sistem pencernaan dan metaholisme dalam tubuh.

2. Druta Halasana: Bermanfaat untuk meregangkan dan merangsang otot-

otot punggung, persendian tulang belakang (spinalioints) dan syaraf-syaraf

tulang punggung. Asanas inijuga dapat, meningkatkan aliran darah ke

leher, mengaktifkan kelenjar thyroid dan untuk tetap menjaga fleksibilitas

daritulang punggung

3. Bhumi Pada Mastakasana: dapat meninglatkan aliran darah ke otak, dapat

membantu dalam masalah tekanan darah rendah dan juga mempunyai

manfaat untuk menguatkan otot-otot kepala dan leher.

4. Mayurasana: Bermanfaat untuk menguatkan lengan, menjaga fleksibilitas

peigelangan tangan, menyelaraskan proses-proses metabolisme dalam

tubuh.

5. Hanumasana: Bermanfaat untuk meregangkan dan merangsang otot-otot
punggung dan paha, menyelaraskan organ-organ reproduksi dan untuk

tetap menjaga fleksibilitas dari tulang punggung.
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Saya Harus Dapat t::" : ,- :.* .', ,,.: 1.. ._,_ ., , , - l,

I'tenvanyiilan l{idung Dharma Gfta
- -: rma Gita artinya nyanyian atau lagu-lagu suci yang mengandung nilai_nilai
=^ dupan yang luhurdan suci lika dinrr:^.riLr^ r-\L^--- r:-

IT"rl ll i : g:l 
: : :l,j oa o i n ya n yika,., ; , ri.;;". ffi ; ffi;: #H i:ltstenangan dan kedamaian jiwa Oagipaia p""a..grrryr.

Jenis-jenis Dharma Gita, antara lain sebagai berikut.

fkar Rare/gegendingan: Untuk anak barita atau anak-anak yang masih berusiakurans dari 10 tahun. Lasu ini ;;il;;;;; _il; ;#;l'L 
fjil *:'#n:::,Yi,r'#,Y::ryy:f *i lu 

n s, u nt, k ses a ra u s ia va n s,i:ri:#:,Tr,".lr,llyl?lpli-,,j.,q,v,ai,;,,:r,,,'dil:Hi:3:i1ffi 'Jil?tengan tujuan untrI rungujrrk.; k&;iffi:

ftci"f;ii#;nf:'.ftl;?t1,,? iix#lt, :,:r,... -.r,e.$-e

Sekar Madia/kidung: Untuk upacara keagamaan.
Sekar Agung/kakawin: Untuk saat upacara keagaffiaan.
Sloka adalah mantra yang diubah ke dalam bentuk syair.6. Palawakya adarah prosa yang memakai bahasa Jawa Kuno lKawidan kadang_kadang diselingi bahasa San-sekerta.

*[li.an 
kidung untuk upacara keagamaan daram umat Hindu adarah sebagai

Kawi*n wargirari {Fenga*itdeffipalara o*wa yadnya}
Purwakaning angripta rumning wana ukir.
Kahadang labuh.lft rtika penedenging sari.
Angayon ta ngguli ketur.An g ringring jangga mure.

Purwaka (pada permu,laan) Ning (nya), Angripta (menggugah) Rum(keindahan). Ning (di; 14r.nu tf,utJnl Uki, (p;;rn;;;;;;i:;;;.;;
{keri ka) Labu h kar.tika {a wal,rn usir"n,fi ula n sa rl[ r.*p*ii pan eden g i ng5a ri,{sedanU, rirn b1n ya !er:b'unga} 

*ngayon {pohon} Ta ng g u I i Keru rina ma se,ien is akas ia yans brr sulliJ, , ffi ;. iffii,i[ng')R ns r,rnsri nq{beibe ntu k:ti ra$ ra n g g rinu ng u g'.d, og*r} M ur:e {5efr 6 n g m eka r).
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Kebaktian fPaSi dan Sore.l serta Ferayaam Hari-flari Besar fi$ama

Buddha

Sebagai penganut agama Buddha, saya harus dapat memimpin dan mengorganisir

kebaktian yang diselenggarakan pada setiap pagi hari dan sore hari di sanggaku.

Selain itu, aku juga harus dapat melakukan tugas yang-sama pada setiap

perayaan hari besar agamaku, yaitu, sebagai berikut.

a. Hari Raya Waisak (Ves6kha P0ja) yang pada umumnya jatuh pada purnamasidhi

di bulan Mei, namun kadangkala pada hari-hari pertama bulan Juni bila jatuh

pada tahun kabisat lunar.

b. Asadha

Kebaktian untuk memperingati hari besar Asadha Oiseirt Asadha Puia/

Asalha Puja. Hari besar Asadha diperingati 2 (dua) bulan sesudah hari raya

Waisak yang biasanya jatuh pada bulan Juli.

c. Kathina P0ja

Pada purnamasidhitiga bulan sesudah hari besar Asadha, yang jatuh kira-

kira pada bulan Oktober-November, para bhikkhu telah menyelesaikan masa

Vassa, dan umat melakukan persembahan jubah Kathina pada Sangha.

d. M6gha P0ja (lsiovada)

Mdgha adalah nama bulan lunaryang jatuh pada bulan Februaridan kebaktian

untuk memperingati peristiwa di bulan Migha ini disebut MSgha-P0ja. Hari

Besar M6gha yang biasanya jatuh pada purnamasidhi bulan Februari/Maret.

,$. Saya Harus Dapat Mendeskripsikan .

V)tw+Fsa7r1n,+t,g+pif r-+r.r*ytliyp*rrn+*+pgry7q<++rye"@

Ruang Lingkup dan Intisari Tripitaka

Sebagai penegak laksana, saya harus bisa mendeskripsikan ruang lingkup dan

intisari Tripitaka, yaitu sebagai berikut.
,/ Menyebutkan bagian-bagian dari Tripitaka
,/ Membuat skema Tripitaka
,/ Menyebutkan bagian-bagian dari Vinaya Pitaka

./ Menyebutkan bagian-bagian dari Sutta Pitaka

Saya Harus Dapat Memimpin dan Mengorganisir

30 CAKAP MENIADI PRAMUKA PENEGAK LAKSANA :IYA
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{ Menyebutkan bagian-bagian'dari Abhidhamma pitaka
Kitab Theravada terdiri atas tiga wadah utama teks. Karena itulah kitab ini*ring disebut sebagai rripitaka,'Tiga Keranjang,, dari Alaran.
Tiga kera njang yang membentuk Tripitaka pa li adalah sebagai berikut.

1- Mnaya Pitaka, Keranjang Disiplin, berisiperaturan-peraturan yang mengaturperilaku para bhikkhu dan bhikkhuni serta peraturan-peraturan yang ber_hubungan dengan urusan-urusan internar sangha, kerompok monastik.L sutta Pitaka, Keranjang Khotbah, catatan khotbah dan diskusisang Buddha,
serta berbagaidokumen ajaran dan sastra tainnya.

3- Abhidhamma pitaka, Keranjang Doktrin sistematis, kumpulan tujuh risalat
rang mem bentuk.skema prinsip-pri nsip fu nda menta I sutta sesua i den ganprogram anarisa firosofis dan psikorogis yang sangat terperinci.
Jantung kehidupan ajaran sang Buddha terdapat di sutta pitaka, yangrrcngungkapkan kepada kita dengan amat detair mlng.nri;i;;tdj;r;ii,

tari Buddhisme awaldalam berbagai ragam dimensip[rti, dan doktrin.

} ')YACALON 
PENEGAK LAKSANA HARIIS DAPATMEMPRAKTIKKAN PENGETAHUAN DAN KEAGAMAAN 31

fiamhar 1.$ Sang Buddtra



WabZ
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Saya Harus Tahu

Ssa[ t]su[ ffisferamxpi{atl Tatrl ?eil}H{l

Konon beberapa abad yang lalu seorang Dewa Apibangsa yunanibernama og
adalah pembuat simpulyang pertama. Namun takada seorang ahli sejarah pun
yang dapat menerangkan nenek moyangnya dari abad ke berapa yang sudah
dapat menyambungkan ujung-ujung tanaman anggur atau ranting-ranting
dengan ikatan yang teratur. Namun yakin bahwa yang mereka gunakan adalah
simpulyang sekarang biasa kita namakan simpul biasa. Lalu oleh orang lndian
di Amerika ditambah lagi satu simpul sehingga membentuk simpul berbentuk
angka delapan atau yang sekarang kita sebut simpul mati. Simpul inidigunakan
oleh mereka untuk mengikat tali dari kulit yang mengokohkan kepala palu dari
batu dengan tangkainya, kapak dan panah.

Setelah tercipta simpul mati
itu, berkembanglah simpul-simpul ffi
lainnya.Ada sumberyang mengatakan N
bahwa kemungkinan simpulanyaman N
itu dari simpul mati juga. Para ahli rc
tidak mengetahui secara tepat berapa W
macam simpulyang diciptakan orang 

=dan perkembangan model-model
simpul selanjutnya.
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- - -sa sudah menemukan sistem hil,;;;;'jffi; [?iJHlffi;:iJrt#,Ti'']' oa nya ka n da1 sil.nur-simpur yang kita gunakan sekarang sudah banyak#;[: ij: ffi :tr lJ;,*::^.: I f l. _. rv,"i "i, od er s i m p u r te rse b u tE*n rama tersimpan sebagaihiasan oletr tu[an;;;;.;; d1x'Jftffiffi:i,Sering sekari kit_a, bertemu dengan kegiatan tari temari daram ratihancramuka' Ada banyak yang r".,.rri aip. raiaii,.d;;-p;r, ikatan, pionering,un rain sebasa inyJ, u ri, r i.,;;:;;;, ilil ;,,h*;,olX,., rn, pra m u ka ha rus
ryli,i: nHX :l 3:,*,*U: *li a, i,, Il,ii. i, i".,.,,, ya it u s i m p u r da n' ::i 1' termasuk di daramnya kemampuan merawat tari. 

dttt ydttu stmpul dan

, i' ; l'l,X:? j:li,T Ilf,'#SHIi ii ifl l 
vl' s ta h a n r a o u k_s-; 

ee 
rt i ta r i p r a st i k

-:.:'^/atnya denga; tetiti. Tang mudah lapuk sehingga tirl plif',
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:#?i: f :5: r*i:: 1''-"rililej',llffi ff il:l ffil,. I,Xl
"nengambilnya.;.Jl[:il#ilXi:.,o.tt.it.,it,;X#ff ;;jl;:ilI[Jj. jisxtitamudah

t Apabila talitersebut basah sebaiknva sedAr: Aitta,i^^t.^il. ui.rrr[rn uqliirrrn"an reri '^,,.rif 
segera dikeringkan dipanas matahari.d. Usahakan asar suluns;; iffi.il# ;;,,.[:1:'

ehnttdm tkfan

ffiTjij j;# 
iLi[1,;'J:'flJl';1': : ?: r 1,k 

k? 1,, r:,, t a t i, s i m p u t, d a n i k a t o n,pada h a I a n ra ra keri s a n ya 6.,0.a-. r.iff;;[t';Jlill]i = adalah bendanya.: = actalah bendanya.

;ll,::j:j:l f 
ufunoal antara tati densan tarikatan = ;;;i;h ffiffi;##'.'#;1'

dan lain- lain
dengan benda lain, sepertikayu, batu,

-.Lry. Harus Bisa Mempraktikkan ,t;:

Simpul Mati
Gunanya untuk mengikat atau menyam_

l1p dua. utas tali yang sama besar, atau
mengakhiri suatu ikatan.

\dfsB/ >E(f#\f*\
kryk<
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3.

2, Clove HitchtsimPul Pangkal.

Dikenal sebagai simpul pangkal. Gunanya untuk

mengikatkan tali pada kayu atau tiang, akan tetapi

simpul pangkal ini dapat juga untuk memulai suatu

ikatan. Simpul tali ini dipakai sebagai penambat,

mengikat tandu. Pada rock climbing dipakai

oleh belayer untuk mengamankan dirinya, yang

ditempatkan pada onchor points. Bagian satunya

terhubung kepada pemanjat melalui alat belayang'

Girth Hitch KnotlSimPul Jangkar.

Gunanya untuk membuat tandu ffi
darurat, namun juga jarang 

ffi
digunakan untuk kegiatan Yang W

berisiko tinggi seperti rock c/im- $
bing dan lainnya. N

Double F isherman Knot lDobel

[#hffiffi;ilffi
Highway mon's Knot I Si m Pu I Tarik

Digunakan untuk menuruni tebing/
pohon dan tidakakan kembali lagi.

Simpul ini akan sangat mudah
dilepaskan dengan kita menarik
bagian tali satunYa, Yang bukan

merupakan bagian dari tali Yang
terulur untuk beban. Dikenaljuga
dengan nama quick releose knot.

SimpulTiang Berganda.

Gunanya untuk mengikat orang (korban) dari bawah ke atas atau sebaliknya.

,h

a
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6arnbar 2.6 Sirnpul tarik

Garnbar 2.3 Sinrpui Pangkal

6ambar ?^4 Simpul jangkar

6ambar 2.5 5irnpul kembar
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7.

8.

SimpulKursi.

Gunanya sebagai pengangkat/menurunkan benda atau orang pingsan.

Bowline KnotlSlmpul Tiang/ Simpul Kambing.
Gunanya untuk mengikat makhluk hidup sehingga setelah diikat masih
dapat bergerak leluasa, misalnyaTmengikat leher binatang supaya tidak
tercekik. Simpul ini pun dikembdngkan menja di mountoineering bowline
yang mempunyai double ring dan juga french bowline yang mempunyai
double loop.

&&&
Ti mber HitchlSim pu I Ta mbat.
Gunanya untuk menambatkan tali pada sesuatu tiang/kayu dengan erat,
tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Umumnya dipakai saat
berkemah, misal untuk menarik batang kayu yang cukup besar.

#4h'
9.
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Gambar 2.7 Simpul tiang berganda Gamhar ?.8 Simput kursi
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10. SimpulErat.

Gunanya untuk memendekkan tali tanpa

memotongnya.

l l.Simpul Ujung Tali.

Gunanya agar pintalan pada ujung talitidak mudah terlepas.

*

12. SimpulAnyam.
Gunanya untuk menyambung 2 (dua) utas taliyang
tidak sama besar dalam keadaan kering (tidak basah).

13. Simpul Anyam Berganda. fiarnhar?.i.l Simpulunyunr

Gunanya untuk menyambung 2 (dua) utas tali yang tidak sama besar dalam
keadaan licin (basah).

q

oh
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6aH#erAiI4M$emtuerymih

14. Anyaman Mata.
Gunanya untuk menyambung 2 (dua) utas taliyang
sama besarnya.

l5.SimpulHidup.
Gunanya untuk mengikat tiang dan mudah dibuka
lagi.
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16. Overhand Knot (Simpu I Tun gga l).

Lebih dikenal sebagai simpul tunggal. Merupaka n simpul
paling dasardan umumnya dipaka-isebagai pengunli OIgi
sebua h simpu I utama. Ata u membuatnyi a.ndn J rul ri
putaran (double overhand knot).

lT.Single Figure of Eight.

IlA#tr)
5

Fungsinya tak jauh berbeda
dengan simpul tunggal. peng_
gunaan utamanya sebagai
simpul stopper dibuat pada
ujung tali saat ropelling ter_
utama pada jalur vertikal.

ls.Heaving Living Knot.
Berfungsiagar laju tali pada
descenderyang takterkontrol 

i

oleh obseilterdapat tertahan i

pada ujung tali yang telah 
Idisimpul seperti rnr.

. (>=:r
l-___-.\.t<={r'

19.Loop.

Adalah simpur berbentuk bunder (roop) dimana yang dikaitkan adarahbundelnya, antara lain:

Overhand Loop
Umumnya dibuat agar dapat menahan laju tali pada desce nder,saatabseiller
tak mampu mengontror raju pergeseran tari ketika ia terjatuh sampai bagianujung tali.

20,Figure of Eight Fottow.
Diawali den gan mem buat Srngle
of Eight,yang kemudian dikaitkin
pada a n chor ata u h a rn ess. Car a
ini dikenal dengan threaded
system.

E-

bd
!
E
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21.Figure of Eight Knot,
Jenis simpul delapan ini dibuat dengan cara
menggandakan tali utama, digunakan hanya
karabiner, sedangkan untuk anchor atau harness
dibuat dengan cara threaded system.

22,Figure of Nine Knot.
Walaupun kuat simpul inijarang
digunakan karena bila telah ter-
bebani dengan beban yang berat
maka sukar diuraikan.

23.Climber,

Cara pembuatannya takjauh ber-
beda dengan Bowline Knot,yang
membedakan hanyalah bahwa
simpul ini lebih cepat dalam pem-
buatannya.

24.Hitch.
Adalah simpul yang umumnya dikaitkan pada karabiner atau titik tambat
(anchor poinf), antara lain:

Italian Hitch atau Munter Hitch
simpul ini dipakai sebagai simpul untuk mengamankan seorang pemanjat.
Ketika pemanjat terjatuh beloyer dengan sigap membuat muli knot, pida
bagian tali yang dipakai sebagai pengerem. Ketika pemanjat telah aman
dengan mudah belayer dapat mudah melepaskan simpul muleini.

kAi,
25.MuleHitch.

Hanya dengan menarik simpul penguncinya, simput ini akan dengan
mudahnya dilepaskan. Umumnya dibuat dipadukan dengan ttalion Hitch/
M unter Hitch, sebaga i sim pu r pengama n sementa ra yu ng r rd, h d ilepaska n.

re- Wrui'
,f

/l /J n/r - ,'d\€\ffi A,17\r\A/\.'
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2T.SimpulLasso.
Simpul inigunanya untuk mengikat leher binltang.

tumharl.?B:

28. Simpul prusik.

Gunanya untuk kegiatan prusiking.

29. Simpul penarik.

Gunanya untuk menarik sesuatu benda yang cukup besar.

&Tautline Knot.
simpul inidikaitkan pada patok buatan atau onchor-onchorarami. Namuncenderung membuat tali agak terpetintir.

o

lt;
o&
E

6
o
F^:.=
(}E
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E
f,

tumhar ?.?B Smipul Josso

Gamhar J.79 prusik

Garnbar2.)I Simpuf rquf/ine *nof
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30. 8 Knot/SimpulTali Delapan.

Disebut simpul tali delapan, karena bentuk
simpulnya serupa angka delapan, prinsip pem-
buatannya pun dengan membentuk angka
delapan. Kegunaannya untuk mengaitkan tali
ke satu cantolan, bukan mengikatkan.

31 . W ote r KnoflSim pul Pita.

32, Bunny Eors KnotlDouble 8.

33. B uterfly Knot I Simpu I Ku pu-Ku pu.

I€-

dd
E

,:iilll";;5i Inil;1,

lalam kepramul
, ^tuk mendirik;
e'batas.

Dengan mer
.crang pramuk
: rg bendera, d

=< sepatu, dan I

Dalam meml

='hadap materi
i:tan palang, iki
':mbuat pioner

Pionering ade

=,nbuatan mo<
r maupun stik
:nering yang s

t^du (drogbar),
:rtuk-bentuk 

)
:.gintai, gapura
: rya, dalam pio
. ang, canggah,

=etivitas dan ke
::pun dasar unt

:emaliterlebih
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a '..., Saya Harus Dapat Mendeskripsikan
J-rJ;::-''"':'a:a:a::a::'

:: ;.'.:.-r1"1 l.';,I \.tr\. iilr

- . , n kepramukaan, pionering merupakan salah satu keterampilan kepramukaan

- - : - < mendirikan bangunan darurat dengan menggunakan bahan-bahan yang

: -iId5.

)engan menggunakan barang seadanya semisal kayu, tongkat, dan tali,
::'3ng pramuka dituntut dapat membuat menara pandang, jembatan darurat,
. - g bendera, dan aneka perabot perkemahan seperti meja makan, rak piring,
:. )epatu, dan lainnya.

)alam membuat pionering tentu dituntut kemampuan dan penguasaan
'.'-adap materitalitemalisemisalsimpul mati, simpul hidup, simpul pangkal,

,::n palang, ikatan silang, ikatan canggah, dan lain sebagainya. Karena dalam
- =rbuat pionering salah satu bahan utamanya adalah tali.

)ionering adalah salah satu teknik kepramukaan yang mempelajaritentang

=rbuatan model suatu objek dengan menggunakan peralatan tongkat,
': maupun stik (tongkat ukuran pendek). Model-model yang dibuat dalam

:^ering yang sederhana misalnya adalah berupa bentuk jemuran, bintang,
-=-Cu (drogbar), tiang bendera, dan bentuk sederhana lainnya, sedangkan

= 
-tuk-bentuk yang cukup rumit adalah seperti menara isyarat, menara

=-gintai, gapura dengan bentukyang rumit, dan mobil, dan masih banyak lagi.

: rya, dalam pionering sebenarnya hanya terdapat 4 ikatan, yaitu ikatan silang,
: :ng, canggah, dan ikatan untuk kaki 3 atau lebih. Yang terpenting adalah
'=::rvitas dan kemampuan kita dalam pembuatan modelyang kita inginkan.
: :: Jn dasar untuk memulai kegiatan pionering, kita harus menguasai teknik
: :=,naliterlebih dulu.

' 
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Ikatan dan Jenis-Jenisnya

Jenis-jenis ikatan yang digunakan dalam talitematidan pionering oleh pramuka
itu apa saja? Terkadang saat melihat sebuah pionering yang sudah berdiri megah
kita menjadi bingung dengan jenissimpul dan ikatan yang dipergunakan,
seakan-akan ribet sekali. Padahal dalam tali temali maupun pionering yang
dipraktekkan dalam kepramukaan, pada intinya hanya menggunakan 4 jenis
ikatan. lkatan pun menjadi salah satu teknik kepramukaan yang mendasar dan
sangat sering digunakan

Keempat jenis ikatan tersebut adalah ikatan palong, ikotan silang, ikatan
canggoh, dan ikotan kokitigo. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba
mempraktekkan membuat masing-masing;dari jenis ikatan tersebut. lkatan
dalam talitemali sendiri mempunyai arti sebf,gai rangkaian tali dengan susunan
tertentu yang digunakan untuk menautkan (mengikat) dua atau lebih benda Iain.

'E, 
$ *t m {: m m F+* E ;x * 16 i;ii+p *i,,s r,,+ ul ;,,1::l ;ii,r,rs {;* },

lkatan palang dalam bahasa lnggris dikenal sebagaisqu ore lashingmerupakan
sebuah ikatan yang berfunrgsi untuk menautkan dua tongkat atau kayu
yang posisinya saling tegak lurus. Penggunaannya seperti untuk membuat
kerangka tandu, dan lain-lain.

Untuk membuat ikatan palang, berikut adalah rangkah-rangkahnya.
1. Buatlah simpul pangkal disalah satu tongkat. Belitkan sisa utas taliyang

pendek ke utas tali yang panjang.
2. Belitkan talisedemikian rupa (lihat Gambar poin ,,b,,dan ,,c,,) pada kedua

tongkat. Bagian atas, jejerkan lilitan tali kedua di sebelah dalam lilitan
kedua, demikian sela njutnya).

3. setelah sekitar empat lilit (atau sesuai kebutuhan), ganti arah putaran
talidan lilitkan diantara dua tongkat (lihat Gambar ,,c,,dan,,d,,).

4. Akhiri ikatan dengan simpul pangkal ditongkat yang berbeda dengan
yang disimpul pangkal pada pertama ilalan (lihat: Gambar ,,e,, 

dan,,f,,).
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lkatan silang dalam bahasa lnggris dikenal sebagai cross loshing. Kegunaan
dari ikatan ini adalah untuk menautkan dua buih tongkat rtri kuy:, yrng
posisi nya bersi la nga n. U m u m nya sud ut ya ng terbentu k di ri dua bua hiong kai
tersebut tidak tegak lurus atau 9O deralat. Jika tegak lurus gunakanlah ikatan
palang.

Untuk membuat ikatan silang, ikut langkah-langkah berikut ini.
1. Buatlah simpul tambat di persilangan kedua tongkat.
2. Beliikan tali antara sudut samping sebanyak erpri kali (atau lebih sesuai

kebutuhan).
3. Ganti belitkan tali antara sudut atas-bawah sebanyak empat kali (atau

lebih sesuai dengan kebutuhan).
4. Akhiri ikatan silang dengan membuat simpul pangkal di salah satu kayu

atau tongkat.

SIMPUL TAMEAT

,
",

,"t'-**,.\"
lt,' \q

i

3

IKAIAN SILANG

t,
:l

l
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lkatan_canggah digunakan untuk menyambung dua buah tongkat secara
lurus. Penggunaan ikatan.canggah seperti untuk membuat tiang bendera
dengan sambunga0 tongkat.

Terdapat beberapa versi ikatan canggah namun yang lebih sering di_
gunakan adalah sebagaimana tangkah-ringkah berikut.
1. Buatlah sosok di antara dua tongkat yang disambung.
2. Utas taliyang panjang dililitkan mengitari kedua tongkat. Lilit hingga

bagian akhir persambungan.
3. Masukkan utas tali ke daram sosok yang dibuat pada langkah pertama

tadi. (Gambar 2)

4. Tarik ujung talisehingga sosok masuk ke dalam lilitan. (Gambar 2)
5. Utas taliyang bawah simpul dengan simpul pangkal.

lkatan kaki tiga digunakan untuk menggabungkan tiga buah kayu atau
tongkat dengan posisi saling lurus atau untuk membentuk kakitiga.

untuk membuat ikatan kakitiga, ikuti langkah-langkah berikut.
1. Susun tongkat secara sejajar.
2. Buatlah simpul pangkar di sarah satu tongkat terruar.
3. Belitkan tali membentuk anyaman pada ketiga tongkat.
4. Belitkan talisecara menyilang mengikatanyaman antara tongkat pertama

dan kedua.

5. Lakukan hal serupa antara tongkat kedua dan ketiga.
6. Buatlah simpul anyam ditongkat terluar (yang berbeda tongkat dengan

simpulanyam pertama).
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1). Menara pandang segitiga
bertemu sudut

'2). Menara pandang kakiempat

3). Menara Pandang Kaki Dua 4). Jembatan Kaki Empat Bersudut Dua
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S). Menara kakitiga 6). Jembatan tali

Di dalam kepramukaan pionering biasanya dibuat dalam dua jenis. Yang
pertama adalah pionering dalam ukuran sebenarnya dan digunakan
sebagaimana mestinya. Jika membuat pionering jembatan berarti pionering
tersebut memang dapat dipergunakan dan aman untuk menyeberang.
Pembuatan pionering jenis ini perlu perhitungan yang matang dengan
memperhatikan kondisi medan (semisal sungai) yang hendak dipasangi
jembatan.

Jenis kedua adalah pionering dalam bentuk maket atau miniatur. Untuk
membuat pionering (termasuk pionering jembatan) dalam bentuk miniatur
atau maket, selain memperhatikan simpul dan ikatan yang digunakan juga
perlu memperhatikan aspek rasionalitas. Artinya, miniatur pionering yang
dibuat tersebut mempunyai bentuk dan ukuran yang logis sehingga jika
diterapkan dalam kenyataan bisa benar-benar dibangun.

1. iembatan derek
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2. Jembatan monyet
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Saya Harus Dapat Menguasai
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Hode Monse dalann KeBrannukaan

Dalam dunia kepramukaan, kode morse disampaikan dengan menggunakan
senter atau peluit pramuka. Kode morse disampaikan dengan cara meniup
peluit dengan durasi pendek untuk mewakili fit k dan meniup peluit dengan
durasi panjang untuk mewakili goris.

Untuk menghafalkan kode ini digunakan metode yang mengelompokkan
huruf-huruf berdasarkan bagaimana huruf ini diwakili oleh kode morsenya.
Pengelompokan tersebut, antara lain, alphabet dengan kode morse yang
berkebalikan antara titik dan garis, misalnya huruf K yang diwakili oleh -.-
berkebalikan dengan huruf R yang diwakili oleh .-. dan alfabet dengan kode
morse berlawanan. Misalnya, huruf A yang diwakili oleh .- dan huruf N yang
diwakilioleh -..

Kemampuan menerima dan mengirimkan kode morse merupakan salah satu
dari kecakapan yang dapat menerima Tanda Kecakapan Khusus. Kode morse
juga digunakan sebagai kuncidalam memecahkan sandi rumput.
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Alfabet dalam kode morse

A B C D E F G H I J K L
I _a a a

-a_
_a a a a a-a

--t aaal oa a---
-a_

a_a a

v N o P a R S T U v w x
-a a__a

--a_ a_a aaa a a_ a a a_
-t 

a-

Tanda Baca

t

a_o_a_
--a 

a__ ___ a o a
-a 

a a a_ _oa_a

Angka

I ) 3 4 5

a ____ o a a __ a a a a_ aaaao

6 7 8 9 0

-t 
o o a __ a a o ___ a a

---- 
a

Beberapa metode umum digunakan untuk memudahkan penghafalan kode
r i, baik visual, auditori dan metode lain yang masih terus berkembang.

Metode Koch adalah metode pembelajaran pengiriman kode morse dengan
) stem gradual. Latihan dengan metode Koch dimulaidengan menggunakan dua
^ .rruf yang diulang terus-menerus (umumnya E dan T untuk alasan pembiasaan
lengan interval). Setelah seseorang menguasaidua huruf inidan dapat membaca
raupun mengirimkannya dengan cepat, maka satu huruf ditambahkan, dan
)eterusnya hingga seseorang yang mempelajari kode morse dapat menguasai
:embacaan maupun pengiriman kode melalui pembiasaan.
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Metode ini umum digunakan di kepramukaan I ndonesia, yaitu dengan mem buat
padanan kata yang berawal dari alfabet latin, dan setiap O mewakili garis ( - ),
dan setiap huruf vokal lain mewakilititik (.)

A:
Ano

B:

Bonaparte

C:Coba-
coba

D:
Dominan

E:
Ees

F : Father

Joe
G: Golongan H: Himalaya

Q:
Oomokaro

R:
Rasove

S:

Sahara
T: Ton

U:
Unesco

V:
Versikaro

W: Winoto
X:
Xosendero

Y:
Yosimoto

Zz

Zoroaster

Metode yang mengelom pokkan huruf-huruf berdasarkan bagaima na hu ruf
inidiwakilioleh kode morsenya. Pengelompokan tersebut, antara lain, alphabet
dengan kode morse yang berkebalikan antara titik dan garis, misalnya huruf K

yang diwakili oleh -.- berkebalikan dengan huruf R yang diwakili oleh .-. dan
alfabet dengan kode morse berlawanan. Misalnya, huruf A yang diwakili oleh
.- dan huruf N yang diwakili oleh -..

tf
l_

A
-

T

\l

Saya Harus Dapat Menggunakan

I:
Islam

J:
Jagoloro

K:
Komando

L:
Lemonade

M:
Motor

N : Notes O:Omoto
P:
Pertolongan

aa a___ a_a a _a

Saya Harus Dapat Mempratikkan

&tfahe* dsrtgart ${mds ff}*x-ss ffer:}s ffi#n{**fu*$flfu.mm

Alfabet Morse Alfabet Morse
E T
I M
S o
H KH
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ll'i da k memiliki pasangan

Alfabet Morse

C

J

Z

Penghafalan dilakukan secara kelompok huruf EISH TMOKH, AUV NDB, WFy
GLQ CJZ

R -._. L_

(=-.- l= ._..

!{=.__ Q = __._
G ---. f = -.--( =-.-. X- -..-
I - D-J -. I 

-.

Z = --..
Beberapa metode lain masih dikembangkan untuk mempermudah peng-

-afalan kode morse, sepertitabel morse, podcast online, dan "lagu morse"yang
rempermudah penangkapan dengan pendengaran.

,ii.:)Ai,r
:i*+it6rildiqllJ tia?i.i:,*

5{

.{lfabet Morse Alfabet Morse

K R

X P

Alphabet dengan kode morse yang berlawanan

.{fabet Morse Alfabet Morse

A N
U D

V B

.{.lfabet Morse Alfabet Morse

w G

F L
Y a
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Saya Harus Dapat Mempraktikkan ,i

Tri$q t*u*rt *t ;ilt,l i i\,ii.i','r

Kadang kita kesulitan menghapal atau mengingat kembali isyarat morse, padahal

besok mau ikut lomba Galang apalagijarang berlatih secara periodik. Berikut
initips menghapal morse dengan cepat.

Lihat gambar di bawah ini:

E tr
I & H W

,$ *fr RUffi tr , w #
*frlv F L fi F q',*' * 1'If,,,'l e V, ev,'ffi

Petunjuk penggunaan:
1. Gambar di atas terbagi menjadi dua bagian, kanan dan kiri.

2. Cara membacanya dariatas ke bawah.

3. Blok putih menunjukkan kode titik ( . ) dan blok hitam kode strip ( - ).
4. Contoh sebelah kiri: Jika isyarat menunjukkan satu kali putih sama dengan

satu kali titik artinya huruf E.

5. Contoh lain : (dibaca dari atas, ya) putih-putih-putih-putih artinya 4 titik (

.... ). Berarti huruf H.

6. Contoh lagi:hitam-hitam-putih artinya2strip l titik(--.) berartihuruf G.

7 . lngat blok sebelah kiri selalu diawali dengan blokTitik (putih) dan blok kanan

selalu diawali dengan blok strip (hitam).

A, Saya Harus Dapat Memprat ilsan
B/ rrr ,p ! t r" ri i 1 1 ; 

* y * e y *r t r "r; l"i r rt : il : *,. yi t1oo1dt.

&''* ,;1-, i:r ,,, l,-.Lu. I t -' '.

X" %**dakwr,r*&m'ak

Cara:buatlah perkataan kunci, misalSABUN MANDI (maka kata-kata iniyang
menjadi kuncinya, ingat kata kunci harus dua kata dan jumlah hurufnya 10,

masing-masing kata terdiri atas 5 hurufl. Misalnya: MERAH PUTIH, SABUN

MANDI, MINUM DAWET, dan lain-lain.

2.

M

3, Sar

.{

1
(ur

-ot
3Ut

\, Ld
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.;:;t 
1?i.i.i;i.:,1i,'::l:t: jl,l!i:!n

::1:::,t:;::,,.! i.i'ri::'ii,

PRAMUKA =.
.-4
-=l/_

\'laka Pramuka =

::..:,::..:. ::li1.i..i:ii"i

,::;iiisiii

Contoh instluksi: BUATLAH GAMBAR PANORAMA

Kata sandinla:

Sandi rumput, *E

Sandinya dibuat menyerupai rumput (rumput pendek berartititilt sedangkan
rumput panjang berarti garis). Sandi rumput adalah sistem representasi huruf,
angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip kode morse. Berarti
kunci utamanya terletak pada sandi morse. Perbedaan antara keduanya
hanya terletak pada cara penulisan dimana titik dan garis pada kode morse
diganti dengan rumput kecil dan rumput besar.

Contoh

". I .', I .' l'- I ..' l'.- I .'

: Sandi ahladlsandi batriilt.

(unci = AZ atau ZA, bisa juga ditulis A=Z atau sebaliknya.

Contoh

GUDEP akan kita tuliskan TFWK
(ita lihat G ada diatas huruf T,lalu U ada diatas F, dan seterusnya.

SAYA CALON PENEGAK LAKSANA HARIIS DAPAT MENGUASAI MORSE, SANDI DAN ...

S A B U N

M A B C D E

A F G H I )

N K L M N o
D P o R S T

I U V W X Y

AM IS MS DN NA MS AB AA MS NB MA MS DB

B u a t I a h ob a m b a r

DS MS NU NN DB MS NB MS

p a n o r a m a

rBC D t r c l I J I t 1{ I 0 r a x $T 1l Y I tit,t
i

f i x s' v t: T $ s v {} T t.t L fi. j ]li s E'
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Selain kunci AZ atau ZA, dapat pula dengan menggunakan kunci AN atau
NA sebagai berikut.

Atau, boleh juga menggunakan rumus sebagai berikut.

Contoh instruksi: "Carilah tanaman obat di sekitar Anda"
Maka kalimatnya: JHXBHA ZHGHFHG UIHZ KB YLDBZHX HGKH.

Sandi AND.

Sandi AND adalah sandi yang huruf-hurufnya diletakkan pada kata AND,
contoh:

ANDA KANDU ANDA DANDA DAND! SANDI NANDI
a ku a da di st nt

= Aku ada di sini

Sandi siput.
Sandiyang cara membacanya berputar menyerupai rumah siput, dengan
cara mencari kata yang paling tengah (ada tandanya).

= Boden PowellBopokPandu Dunia

U

\x,

X
Y

Z

()
P

a
R

s

T

*.

A B C D E F G H I J K L M

N o P a R S T U V \Y x Y Z

>

ABCDEFG

HI,lK"t,N,I N

Contoh.

54 CAKAP MENIADI PRAMUKA PENEGAK LAKSANA



]E lj;Ki
+ ffi'l& : tt

. 1.1.i.: ft44#

Sandi angka.

Sandi angka adalah sandi yang memakai kode angka, sepertiterlihat garnbar
dibawah ini: '

Contoh: 3.0. 1 8.0 3.0.17 .12.0 1 5. 1 7 .0.1 2.20.1 0.0.

Artinya: DAS A DA R M A P R A M U KA.

Sandi baca silang.

Sandi ini cara mengdrjakannya harus dibaca menurut arah/ bentuk gambar:

kuncidi bawah ini. Contohi

Kita akan mem buat i nstru ki sebagai berikut:'TAKSI RLAH BERAPA KECEPATAN

AIR PER MENIT PADA SUNGAI Dl DEPAN ANDA". Maka kuncinya adalah

sebagaiberikut.

Sandinya dibuat sebagai berikut.

Cara membacanya:"Buatlah garis berbentukzigzag pada soal diatas sehingga
menjadi sebuah kalimat yang sempurna".

Sandi seperti ini boleh juga dinamakan sandi ular karena cara membacanya
dengan melingkar-lingkar seperti gerak ular.

ni:i,i::!,

A B C D E F G H I J K L 1}I

0 I , 3 4 5 6 7 I 9 t0 II l2

N o P a R s T U Y w x Y Z

l3 T4 I5 t6 t7 l8 I9 20 2L 22 23 24 ,,<
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\ : ::::

$**rdi rod* peda€*.

Sandi ini tanpa kunci, tetapi coretan-coretan bisa dibaca menurut rumus.

Contoh.

Contoh instruksi. "BUATLAH TANDU DARURAT"

e4*\{./,Ap4awqd
q&h4ha.c

9, Sardiiam"
Sandi i n i meng gunakan kombinasi waktu jam dengan huruf alfabet. Misal nya

ada petunjuksoal:'Telah diproduki mobil sport supercepat, berangkat dari

kota Bandung jam 08.00 dan sampai di Jakarta pada jam 09.20'.

Rumus: Bandung (huruf B) = 08.00 Jakarta (huruf J) = 09.20

A B C D E r G }I I J K L M

$

7.5{J

(,

8.00

{}

8.1{}

{)

8.2$

0

8 3ii

t)

8.44

t]

8.5{)

0

9.${t

0

f. i0

{t

9.2{)

tl

9.3t)

0

9.30

0

9.4{J

:ti o P QRS TLi tr/ w x Y Z

(,

q3{)

t

{}.{xJ

t

{t.tA

t lt ) I

li
fi.2A 11].3t] ; t).1tj
--- ...t-.-,... - i...........

rl,,
i

)

fl.50 i

1

1.t0

I

l. tfi

I

1.2$

I

1.3{}

I

i.40

I

i.50
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.i r:: i r, ri,,i?iil1!xif t\:l::'l:l!t;
'!tri:,r iijll_.1\tj 'Y1111 '41h. !i]@.

- a'EGi **1.

I : ntoh instruksi:
"',00 - 07.50 - 09.30 - 10.s0 - 09.10 - 10.40 - 09.40 -- 07.50- 09.00

:aksirlah

' 00 - 09.1 0 - 1 0.00 - 08.50 - 08.50 - 09.1 0 1 0.20 - 1 0.1 0 - 09.00 - 1 0.1 0 - 1 0.00

:inggipohon

- ;.30 - 08.30 - 09.40 - 07.50 - 10.20 - 07.50

.i:elapa

:0, SandikomB*s"

Contoh.

Kita akan membuat instruksi: "Lanjutkan perjalananmu menuju pos lima".

\ f #ftx-*t,/ \ t,#{t\t /t,i $ tL an j u t k a n p e r j a I a n a n m u

$ {6tf$ \€___+++ \t$t
M en u j u p o s I ima

'\,. I

,/

L

ol\

1

t

,
I

,j'
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t l.Sandi tanggal.
Sandi ini dibuat dengan menggunakan kunci tanggal, bulan, dan tahun
tertentu. Kemudian susunan huruf melangkah sesuai dengan angka
urutannya dan disusun sesuai dengan kalimat instruksi. Memecahkannya
adalah sebaliknya.

Contoh: Hari Pramuka diperingati pertama kali pada tanggal 14-08-196'1.

Contoh instruksi adalah sebagai berikut. BAWALAH BEKAL MAKANAN
YANG CUKUP

Kemudian menjadi sandi sebagai berikut.

CEWIMIN CFOAT NJQBMEN GBVP DVOUX

tr E- Sa*dl alr terju*.
Cara membaca sandi ini dari atas ke bawah, seperti aliran air terjun. Kunci
sandinya berdasarkan perintah.

CONtOh KAIiMAt iNStrUKSi: ,,PENEGAK LAKSANA HARUS MAMPU
MENCIPTAKAN TEKNOLOGITEPAT GUNA PROSES PENJERNIHAN AIR"

Kalimat kunci sandi misalnya:Jika kalian pergi ke Solo, jangan lewatkan
mengunjungi AIR TERJUN GROJOKAN SEWU diTawangmangu"
Sandinya sebagai berikut.

PKN:S ltlll-E:CiT RE lFl
ELAI/l ti r\K.lGOl\lJX
NIAH,q NKI\II'US J A)(
EKAIVI CAOENE E1{X
C, SR P ll{L F'AS RAX
AAU UP TOI\P P NIX

l3.Sandifilata engin,

Sandi ini menggunakan simbol arah mata angin, dan pemecahannya
didasarkan pada kode semaphore.

'i. "' :-' r:r ....-
; i^. ...','',

j'

I

B A w A L A H B E K A Li M A K A N A N
I ,t 0 I I I 6 I

It 4 0 I 1 9 6 i I 4 0

Y A ll G L:LJ K IT P

I I I 6 r il 4 0 I
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..li.

CONtOh iNStrUKSi:CARILAH JENIS TANAMAN OBAT DI SEKITARMU.

Contoh sandi.

Cara nnemecahlsan sanCit aAahh sebagai berikut.
Euat gambar 8 penjuru mata angin.

Baca sandidengan menggunakan rumus semaphore berikut ini.

S

Jan seterusnya.

t+Sandi kilaia"
Disebut sandi kimia karena instruksinya menggunakan simbol yang
menyerupai rumus kimia, meski sebenarnya simbol tersebut merupakan
tulisan morse saja. Rumusnya sebagai berikut.
Huruf hidup (vokal) = titik (a. i. u. e. o)

Huruf mati (konsonan) = strip (b.c.d, I g, dan seterusnya)
Contoh instruki dan pemecahannya.

.. :r" i"j. 
"i;li'., ir: :4,r ., ".

BL BD B BL 3L BT) BL Ll TL BD tsL B

S S T BI} BD S BN r S TG BI} TC

rt BD BD BD T BE BD BL B BD li

BL S T$ S BD S TG B s S BL
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iii* "

ii.'ff 'i;t.;.
i--r: ''':.

:l n, l
ut' '; :
t;._:. :1
i.l"t#a

trt{}3+ Co+ E:ltl?t Fl"qo A&no?- C&; A4 tt$3* &. CAL+ ltt)+ iACL

b a w & I ,r h h s k g I

E3+ t)+ h{ACT}F {}3H+ CI'L+ Eh{C2* {}?fI+ KA+ ,{ACL+ CI\

$ e p fl r N 1I fi v a

tS.Sandi lompaL

Dinamakan sandi lompat karena cara memecahkan sandidengan melompat-

kan huruf sebanyak jumlah pada instruksi sandi.

Contoh informasi sandi:

SEEKOR KIJANG MAMPU MELOMPAT 5 METER DALAM SEKALI LOMPATAN

Kalimat sandi: "VPUOGUC GUKJMUI MMEUGUIUI UIYU"

Pemecahan sandinya sebagai berikut.

Buat abjad alfabet sebagai pedoman

AiB {: ;* siric H ir , in
a

iL
i!l Is 0 r a R s T

ii ir t:, i:

Lr ii? i X i:Y i,Z
j,l.t!

Lompatkan tiap huruf sa4di pada 5 huruf di depannya sehingga akan terbaca

sekiagai berlkut. ji' .r :'i

"BUATLAH LAPORAN PERJALANAN ANDA"

16.5andi kotals

Di namakan sa ndi kotak,karena bentuk sandi nyd berbentu k sudut kotak yang

didasarkan pada rumus sebagai berikut. ;'

CONtOh iNStrUKSi: TEMUI KAKAK PEMBINA DI POS 5

CAKAP MENIADI PRAMUKA PENEGAK IAKSAIIA
*
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Bentuk sandinya adalah sebagai berikut.ILlvtr LJLJT-TEMU IKAK T-T

Fru-liJE-lJ LJE tr'fr )trPE MBI NA DI P OS

sm$ m$e$$m ffimmmphmrm

esalFlulu $shaphore
Semapho/e adalah satah satu .ui. ,.ngirim dan menerima informasijarak jauh
menggunakan kombinasi posisi kedua tangan. Agar mudah dilihat, keala tangan
memegang suatu benda yang mencolok sepertitongkat, dayung, bendera, a-tau
hinnya. Yang paling sering digunakan saat ini memegang b.nJ.r. semaphore
berbentuk persegi dengan ukuran 45 cm x 45 cm. Bendera tersebut disusun
dari 2 buah segi tiga siku-siku dengan warna merah dan kuning. warna merah
selalu berada dekat dengan tangkai bendera tetapi penggunaan warna yang lain
diperbolehkan, yang penting tujuannya agar mudah dilihat darijarak jalh.

l*
lstirahat

k
Angka

M
Salah/

Perhatian

{,
A atau l

t
B atau 2

{

1
C atau 3

Mengakui/benar

E
I

I
D atau 4

f-r
&,.

E atau 5
(8X) salah

F atau 6
h

G atau 7

t
H atau 8

ft
I atau 9

1

h-t
J atau Surat/
Posisitanda

F

d{
K atau 0 (nol)
Ajakan untuk

mengirim

{
L

{*=
M

A
N

{'t
o

{
r-J

P

{
o

r'{r-r
R

.t\
s

v{I
Y

T

q.t
Y

U
x

I

\
V

A
F,
W

d
X

Yr q,
Z

SAYA CALON PENEGAK LAKSANA HARIIS DAPA\ MENGUASAI MORSE, SANDI DAN ...

s

61



.!: l

Sejakabad ke-19 sistem pengiriman berita menggunakan bendera semaphore
diterapkan dalam perang sipildiAmerika Serikat. Namun pada waktu itu pengirim
hanya menggunakan satu bendera dan satu warna saja. Pengirim berdiridiatas
menara yang tingginya2-3 meter agar mudah dilihat oleh penerima berita.

Hingga era modern saat ini, semaphore masih digunakan oleh berbagai
pihaktermasuk Pramuka di lndonesia. Semaphore merupakan salah satu bagian
dari teknik kepramukaan yang diajarkan mulai dari golongan penggalang (ada
juga yang mengajarkan sejak golongan siaga).

A\ Saya Harus Dapat Mempratikkan
Wfr yxlywtF,+*,y{nryrI|E-Iyr|wr+w*nrr*,".,,,,ri1#i

Skema fiur$f dan Snglm +
Kode dengan bendera semaphore ini sudah menjadi standar baku di seluruh dunia.

Posisi pengirim pada skema di atas adalah menghadap ke penerima/ pembaca.
Jadi, misalnya pada huruf A, salah satu bendera berada:di bawah dan bendera
yang lain berada di samping kanan pengirim. Tidak masalah tangan kiri atau
kanan yang di posisi mana pun, karena yang dilihat adalah letak benderanya
(ujung tangan), bukan tangan yang memegang.

Angkatan Laut Jepang, mengembangkan sistem semaphore menyesuaikan
dengan huruf mereka. Karena huruf Jepang mewakili suku kata, maka tidak
cocokjika menggunakan semaphore dengan sistem alphabet.

Yang paling terkenal adalah pembentukan semaphore untuk lambang "PEACE".

Berupa lingkaran dengan satu garis tegak (huruf D) dan dua garis membentuk
kombinasi tangan saat membuat huruf N. Logo tersebut pertama kali muncul
pada protes terhadap senjata bom atom. Rombongan demonstran membawa
logo tersebut dan melakukan long-march dariTrafalgar Square ke rural Berkshire.
Huruf ND adalah singkatan dari "Nuclear Disarmament".
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Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar peta lapangan berikut ini.

4;:"b
.'#ir id-rLqi4'vw Hf ''6
*' t ::.. r ', ,d
'll'! ,::,"' r" *J
:[:t::g .; 'inflt

Sb. &i**t* r $f

ffi*is r*ffie*sli*
&ffiS : t*,!S

t*8h :t :ffi
ffuit ?#. : t*i{S!,**{i8*B rC$5

ftfr** :Mr
tr*w i*BHfriffi*s

K*! &€fr* lt$ h*5+
I hM t t*q &rer*q
u gfird${ I Fdhor
Si &1is* S*{ tw
S hr$t* A ttse $ S*fr
it t6,t, li $tt*k tl t"w**!ir

Alat-alat yang diperlukan untuk membuat peta lapangan adalah sebagai
berikut.

1. Penggariskayu/plastik

2. Kertas gambar

3. Pensil dan karet penghapus

4. Kompas

5. Meja jalan

6. Tongkat regu berukuran

{a ra fidlenggrrla ka$ Feralatan

Penggaris kayu/plastik pada kedua ujungnya dipasang paku dalam
posisi tegak tepat di tengah-tengahnya. Gu nanya adalah untuk membidik
sasaran. Kompas diletakkan agak ke pinggir penggaris, dilekatkan dengan
karet gelang.

Bila kita menggunakan kompas yang sederhana, cara membuatnya
adalah sebagai berikut.
1 . Buat gambar arah anak panah di sudut kanan atas gambar sebagai arah

utara.

2. Letakkan kertas gambar di atas meja jalan dan lekatkan dengan
menggunakan paku payung agar tidak berubah tempatnya (bergerak).

Hadapkan arah panah kompas menunjukkan arah utara-selatan.
3. Buat titik pertama pada kertas, usahakan agar lapangan yang dibuat

dapat terlukis seluruhnya.

I '*,*,:*ia$rf'A", I

t
ul
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4. Letakkan penggaris dengan pedoman diatas kertas dengan mendatar.

Bidiklah daritempat kita berdiri melalui paku pada penggaris ke arah

benda tertentu di sudut lain dari lapangan tersebut Lihat derajat k9mna1

sehingga dapat diketahui berapa derajat benda itu daritempat kita berdiri.

Kemudian tariklah garis dari titik permulaan tadi sepanjang perkiraan

kita.
Ut rrunlutrkdaritempat kita berdiri ke tampat benda itu. Ukurlah dengan

,"nggrnakan tongkat regu yang mempunyai ukuran,lalu bandingkan

dengan ukuran di kertas gambar (diperkecil).

Untuk memeriksa benar tidaknya jurusan yang kita buat dari titik
permulaan ke titik kedua, hendaknya darititik kedua itu kita bidik lagi

ke titik permulaan tadi. Karena itu meja jalan dengan kertas gambar
jangan sampai berubah.
Lanjutkan pekerjaan tadi untuk titik-titik selanjutnya.

Jika garis-garis pokoktelah selesai dibuat, mulailah dengan penyempurnaan

peta lapangan tadi. Misalnya, membuat garis-garis batas, jalan, sungai,

kebun, dan segala sesuatu yang ada di lingkungan perkemahan.

Setelah selesai biasanya kita cantumkan hal-hal berikut.

a. (1) Nama daerah tempat peta lapangan itu dibuat
(2)Waktu pembuatan
(3)Skala perbandingan

b. (1) Nama pembuat
(2) Nama regu dan gugus depan
(3) Tempat, tanggal, dan tanda tangan pembuat

5.

6.

7.

8.

9.

SAYA CALON PEIIEGAK LAKSANA HARUS DAPAf MEMBUAT PEfA PITA 73



Bab 5

SAYA ffiAL{Sffi PIffiffiffiffiAK L,AKSANA
ffiAffiUS iMAP,trr MffiM#PffiAffiilKffiAhlI ffiAMA*

Menaksir itu adalah mengira-ngira. Oleh karena itu jika hasil penaksiran berbeda
sedikit dengan kenyataan sebenarnya (dengan batas tertentu, kemudian disebut
toleransi) sudah dianggap baik/benar

Menaksir [.ebar $ungai
Dengan cara perbandingan sebagai berikut.
1. Tetapkan titik A di seberang sungai (pohon/batu).
2. Jadikan tempat kita berdiri (titik B).
3. Berjalanlah ke kiri/sisi sungai sejauh 10 m, itu titik C.
4. Dari titik C jalan terus sejauh 5 m (se-

tengah darijarak BC) dan itu adalah titik
.D.

5. Dari titik D tersebut kita jalan menjauhi
sungai ke arah E, dengan pandangan
melihat ke samping. Berhentilah jika
sudah melihat titik C dan titik A tepat
satu garis.

6. Dengan demikian jarak lebar sungai
adalah 2 x DE.
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Saya Harus Dapat 
1t;,

S*n*k$rr '{'itri,+l

a. Menaksir Tinggi Pohon l.

Menaksir dapat diartikan sebagai "menentukan sesuatu (harga, banyaknya,
jumlah, ukuran, dan sebagainya) dengan kira-kira". Dengan dernikian menaksir

tinggi dapat diartikan sebagai menentukan ukuran tinggi sebuah objek dengan

kira-kira. Karena sifatnya yang "kira-kira", maka menaksir jelaslah berbeda dengan

mengukur. Dalam menaksirtinggi kita diturntut untuk menqetahui (nrenentukan)

sebuah ukuran tinggi sebuah objek dengan rrlenqgunakan alat seadanya.

Mela ku ka r: Fena *c.si r* n "ili n g g i *$ *m S x r: $*'t *t*a{e F*rband i n ga n Seg i Tiga

Dalam menaksir tinggi terdapat berbagai eara dan metode seperti metode

menaksirtinggidengan menggunakan bantuan [:ayangarl, metode segitiga siku-

siku (45 derajat), dan lain sebagainya. Salah satu rnetr:da rnenaksirlinggi dengan

menggunakan metode perbandingan segitiga. Metocle ini menranfaatkan teori

kesebangunan segitiga. Dengan menggunakatt rnetr:de menaksir ini, hasil yang

didapat akan lebih akurat serta memueiahkan elalan verifii<asi ulang ataupun

pengecekan kembali (termasuk penilaian) karena filenggunakan rutmus yang

sistematis.

Namun menaksir tinggi dengan menggunaka s"r metode perba ndingan segi

tiga ini hanya bisa dilakukan jika kondisi tanah di sekitar ohje1,. yang ditaksir
dalam kondisi datar. Jika kontur tanah mirinq harus mengqunakan metode
yang lain karena hasilnya dipastikan tidak akan al<urat.

Diumpamakan sedang menaksir tinggi sebuah pohon. urrtul< nrempermudah
penjelasan, perhatikan gambar bel,ikut ini.

i aa, ".
:ta:^ !,

c
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Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.
Ukurlah dengan menggunakan tongkat pramuka (biasanya,berukuran 160 cm)
daripangkal pohon ke sebelah samping. Panjang ukuran terserah, menyesuaikan
dengan kondisi medan. Dalam kasus ini seumpama diukur sebanyak 5 tongkat
yang berartisejauh 800 cm atau 8 meter (160x4=640).Tandaisebagaititik"B".

Di titik "B" tersebut dirikan tongkat pramuka secara tegak lurus.
lntailah dari seberang titik "c" ke puncak pohon yang ditaksir tingginya

(titik "D1 melalui ujung atas tongkat (titik "E") sehingga antara titik A, E, dan D
membentuk garis lurus.

Agartercipta garis lurus ubah atau geser maju dan mundurtitik pengintaian
(titik A).

Jika telah terbentuk garis lurus antara titik A, E, dan D, ukurlah jarak antara
titik "B" dan "A". Seumpama hasil pengukuran jarak AB adalah I90 cm.

Setelah semua langkah pengukuran dan pengintaian tersebut di atas
dilakukan sekarang saatnya melaku kan penghitu ngan denEan menggunakan
rumus perbandingan segi tiga sebagai berikut: cD = BE x (AB + BC): AB. Tulislah
dalam selembar kertas dilengkapi dengan sketsa penaksiran.

Lebih jelasnya seperti berikut ini.

Diketahui: BE: 160 cm (tongkat pramuka)

AB: 190 cm

BC = 640 cm

Ditanya: CD: Tinggi Pohon?

Jawab : CD = BE x (AB + BC): AB
160 x (190 + 640): 190

160 x 830: 190

132.800: 190

698,9474 cm

dibulatkan menjadi 699 cmatau 6,9 meter

Jadi, tinggi pohon adalah 6,9 meter.

Dari hasil penaksiran tersebut kita dapatkan hasil kira-kira tinggi pohon
adalah 699 cm atau 6,9 meter (1 meter = 100 cm, berarti 699 dibagi 100 = 6,99).
Yang perlu diperhatikan agar dalam melakukan penaksiran tinggi mendapatkan
hasil yang paling akurat adalah sebagai berikut.

saat melakukan pengintaian, posisi mata harus sedekat mungkin dengan
tanah. untuk itu sentuhkan kepala ke tanah dan pejamkan mata yang sebelah

,a n:'"
.t"i{ '1
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.i.{4r1. l', '
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atas sehin gga peng intaian (pembidikan) menggunakan satu mata yang terdekat
dengan tanah.

Posisi tongkat (BE).saat pembidikan harus benar-benar tegak lurus dengan
tanah jangan miring.

Pada langkah-langkah di atas posisi titik BE tidak berubah. Jika pengintaian
belum menghasilkan garis 'AED'yang lurus, lokasi pengintaian (titik A) yang
diubah maju atau mundur. Bagi beberapa pramuka ada yang memilih titik A
(lokasi pengintaian) sebagai titik statis yang tidak berubah-ubah lokasinya.
Sebaliknya, titik "BE" (tongkat) berubah maju mundur hingga pengintaian
menghasilkan garis "AED"yang lurus.Jika memilih langkah yang demikian maka
pengukuran titik AB dan BC dilakukan setelah pengintaian selesai.

Itulah langkah-langkah dan rumus menaksir tinggi dengan menggunakan
metode perbandingan segi tiga. Di samping membutuhkan ketelitian juga
dibutuhkan kerja sama antaranggota sangga agar proses penaksiran berjalan
lancar dan hasilnya akurat.

Teknlk m€nakilr dalam gamhar

b. Menaksir Tinggi Pohon ll.
1. Kita berjalan dari pohon sejauh 1 1 m, sebut saja titik B.

2. Di titik B, berdiri seorang temanmu (diam) dengan sebatang tongkat.
Lalu kita maju 1 m ke titik C.

3. Di titik C, kita bertiarap dan intai ujung atas pohon melalui sisitongkat.
Perhatikan tinggi pohon terletak di mana pada tongkat. Sebut itu titik
D tinggi pohon adalah titik E.

4. Maka tinggi pohon (AE) adalah 12 x BD.

5. Rumus tingginya AE = 12 BD.
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C. Menaksi r Tin ggi Tiang Listrik/Bendera.
1 . Tinggitongkat (AB) misaladalah 160

cm.

2. Tinggi tiang listrik dimisalkan CD.

3. Bayangan tongkat misalkan 20 cm,
jadi perbandingan 20:160 = 1: 8.

4. Jika panjang bayangan tiang listrik
di tanah 80cm, menaksir tinggi
tiang dengan cara mengalikan-
nya dengan skala perbandingan
tongkat.

5. Tinggitiang = 80 cm x 8 = 640 cm = 6,4 m.

d. Menaksir Kecepatan Arus Sungai.
Teknik menaksir kecepatan arus air sungai menjadi salah satu teknik kepra-
mukaan tentang menaksir yang sudah selayaknya diketahui dan dikuasai oleh
seorang pramuka. Sebagaimana teknik menaksir lainnya, semisal menaksir
tinggi dan menaksir lebar sungai, menaksir kecepatan menjadi salah satu syarat
dalam kecakapan umum.

Untuk melakukan penaksiran kecepatan arus air, salah satunya bisa meng-
gunakan metode sebagai berikut.

1. Satu orang berdiri di titik A dan satu orang lagi berdiri di tirik B (lihat
gambar di atas). Jarak antara A dan B harus ditentukan lebih dahulu,
semisal 1 meter, 5 meter atau 10 meter tergantung pada kecepatan arus
air, dimana semakin cepat arus lebih baik semakin jauh.

fffiffiEffi
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2. Orang A (yang berdiri di titik A) mernhawa benda yang bisa terapung,

sedang oiung B membawa pengukur wal<tu (stopwateh atau jam).

3. Lakukan penghitungan dengan rnenqgunakan rumus sebagai berikut'

V - kecepatan;dengan satuan detik/meter.
menit /meter;jam/km.

S - jarak; dengan satuan meter, kilometer (km)'

f = waktu;dengan satuan detik; menit atau jam'

Contoh

Jarak A dan B (s) = 1o meter'

Waktu benda terapung mengalir dari A ke B (t) *1 rnenit'

Dengan demikian kecepatannya adalah

v -l_
t
10 meter

= 3 menit

= 3,33 meler
i menit

= 3,33 meterlnrenit

Jadi, kecepatan arus sungai adalah 3,33 rneterlrnenit'

Saya Harus Dapat ;.

Menaksfir ffisdm[mmmffi $ffir]sffi{

a. Menggunakan Batang Ranting.

Dengan menggunakan batang ranting, yaitu sebagai berikut"

1 . Kondisi sungai di hilir/muara berbeda dengan kondisi di hulu, oleh sebab

itu pengukurannya dilakukan dengan eara berbeda (lihat Gambar 5.6).

2. Ambil galah yang cukup panjang dan masukkan ke dalam sungai.

3. Galah yang dimasukkan ke dalam air harus dalam posisitegak lurus.

4. Lakukan pengukuran di berbagai tempat agar diketahui berloagai
perbedaan titik terdalam.

SAYA CALON PENEGAK LAKSANA HARUS DAPAT MEMPRAKTIKKAN CABA-CARA... 79



,:-
i! ...

t-

rr rlar irti:!
fitntr6l*Fmr!.r

Eoq

a
E

o
.gE
a

.9.#
a
j
3
3\
ii

il
!
E

b. Memperhatikan Riam

Dengan memperhatikan riam maka akan dapat menduga mana bagian sungai
yang lebih dalam dan mana yang tidak dalam, caranya iOutut., seba-gai berik-ut.
1 . Gelombang tegak adalah bagian sungaiyang terdalam dan tercepat arusnya

di bagian sungai sekitarnya.

2. Bagian luar kelokan sungai merupakan bagian sungaiyang lebih dalam.
3. Bagian ujung lancip dari lidah air (bentukV) adalah bagian yang lebih dalam

dibandingkan dengan ujung lidah diatasnya.

Kegunaan Menaksir Kedalaman Sungai
umumnya bagian tengah sungai lebih dalam dari bagian tepTnya, maka kemam-
puan memperki raka n keda lama n su nga i a ka n dapat terh i nda r da ri ba haya keti ka
melakukan penyeberanga n.

Memperkirakan tinggi relatif (perbandingan tinggi air sejam yang lalu
dengan cara menggoreskan tanda di benda tertentuGmudian ditancJpkan
di sungaiatau menggantungkan benda tertentu di atas air sungai), akan dapat
memperlihatkan kecenderungan permukaan air turun atau naik.

il
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DAN KIASAN SANG MERAH PUTIH
SERTA PERAN INDONESIA DALilTtT

ASEAN DAN PBB

1. $wimrmfu Smrxm ffiwrmffs ffim$$ffi

Seiarah Sans Merah Putih
Bendera nasionallndonesia adalah sebuah bendera berdesain sederhana dengan
2 warna yang di bagi menjadi 2 bagian secara mendatar. Warna diambil dari
warna kerajaan majapahit. sebenarnya tidak hanya kerajaan majapahit saja yang
memakai bendera merah putih sebagai lambang kebesa ran. Sebelum kerajaan
Majapahit, kerajaan Kedirijuga telah memakai panji-panji merah putih.

Pangera n Di ponegoro mema kai pa nj i-pa nj i mera h puti h dalam perjuangan
melawan Belanda. Bendera yang dinamakan sang merah putih inipertama kali
digunakan oleh pelajar dan kaum nasional pada awal abad ke-20 di bawah
kekuasaan Belanda. Setelah Perang Dunia tl berakhir, lndonesia merdeka dan
mulai menggunakan bendera inisebagai bendera nasional.

Sang saka merah putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera
merah putih negara lndonesia. Bendera pusaka ini dibuat oleh lbu Fatmawati
istriPresiden Soekarno pada tahun 1944dan berukuran 276x200 cm. Bendera
ini menggunakan bahan katun Jepang, namun ada juga yang mengatakan
terbuat dari kain wol dari London yang saat itu memang khusus untuk membuat

8{
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bendera-bendera negara di dunia karena terkenal awet. Sejaktahun 1946-1968
bendera tersebut hanya dikibarkan pada saat setiap HUT Rl. Sejak tahun 1969
bendera tersebut tidak pernah dikibarkan lagi dan disimpan di Istana Negara
(lstana Merdeka).

Saya Harus Tahu hi;

/f;/.fl,tri-f.frf/,r{ir,/,|7.,, 77,V,11Vr,7i7711("/,4711/..(,,qf../,ffL!;

f,rti da* fflaean $attg ftkrah ffrtih
Merah berarti berani dan putih berarti suci atau bersih. Jadi, arti kiasan warna
bendera merah putih adalah bangsa lndonesia sebagai bangsa yahg berani
karena dilandaskan kebenaran, tidak memaksakan kehendak kepada negara
lain, menjaga ketertiban dan persaudaraan dunia.

Saya Harus Tahu 
)V;,

,flft,{ffi r.&.(:(/.'fftrt(./r;8ffi y{a,*,,-rar,nrr.r,r,{,+!li

Tata car-a Peuggulreaail $a$g Merah P${if}
r Wajib dikibarkan dari pagi hari sampai petang (dari matahariterbit hingga

terbenam).

a

o

untuk mencegah dari kerusakan/kotor dapat diturunkan jika turun hujan
lebat.

Dikibarkan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan bendera organisasi
lainnya (bendera pramuka, bendera kepanduan, dan sebagainya).

Dikibarkan sejajar jika dikibarkan dengan bendera negara lain.

Dikibarkan selalu paling kanan. Jika dibuat untuk hiasan atau lain-lainnya,
warna merah ditetapkan disebelah kanan warna putih.

Tidak boleh kotor, digambari, dicoret-coret.

Tidak boleh menyentuh tanah.

Selalu disimpan ditempat yang baik dan bersih.

Dikibarkan pada hari-hari besar nasional.

cara mengibarkan setengah tiang dalam upacara adalah dinaikkan dahulu
sampai ke puncak tiang kemudian diturunkan lagi sampai setengah tiang.

I
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Cara melipatnya adalah warna merah di bagian luar dan putih didalam.

Jika digunakan sebagai penutup petijenazah, warna merah diletakkan di
sebelah kanan jenazah.

silffi [i$

S, Saya Harus Tahu r.

Vl t ra t " 1 1 r.'t i rt i I n r?n r fi\l.r'FiV!

Peran lndomesia dalam 0rgamf;sasi SSmil dam PBB

Kehadiran lndonesia dalam lingkup organisasi besarseperti PBB inijuga berperan
aktif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan
PBB, diantaranya sebagai berikut.

1. Ikut menciptakan perdamaian dunia melalui kerja sama dalam Konierensi
Asia-Afrika, ASEAN maupun Gerakan Non Blok.

2. Pada tahun 1985 membantu PBB memberikan bantuan pangan ke Ethiopia
pada waktu dilanda bahaya kelaparan. Bantuan tersebut disampaikan pada
peringatan Hari Ulang Tahun FAO ke-40 ada di suatu pedesaan yang asing
dan tersesat di sana. Anda bisa menentukan arah dengan melihat kuburan.
Kuburan lslam dan Kristen selalu menunjukkan arah utara-selatan. Bagian
nisan atau kepala yang selalu menghadap ke barat. Jadikanlah ini sebagai
patokan dasar.

3. Berdasarkan Frago (Fragmentary Ordefl Nomor 10/10/08 tanggal 30 Oktober
2008, penambahan Kontingen lndonesia dalam rangka misi perdamaian
dunia di Lebanon Selatan.

Pe*m *,*drlramm^d* ffi#a*tr #rEmfur$ &!$ffi dm Pffi
1.

2.

3.

Sebagai penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pertama ASEAN
yang berlangsung di Denpasar, Bali pada tanggal23-24 Februari 1976.

Ditunjuk sebagai tempat kedudukan Sekretariat Tetap ASEAN.

Menjadi tempat pembuatan pupukse-ASEAN,tepatnya di Aceh yang nantinya
akan digunakan negara-negara ASEAN, otomatis lndonesia mendapatkan
keuntungan dan juga bisa mengurangi pengangguran di lndonesia.

Menjadituan rumah pertemuan khusus pasca gempa bumidan tsunami pada

Ja nuari 2005 bertujua n u ntu k mem bica raka n tinda kan-tinda ka n mengatasi
bencana tsunami pada 26 Desember 2004.

Pada bulan Agustus 2007 diresmikan Asean Forum 2007 diJakarta. Forum
ini diselenggarakan untuk mendukung terwujudnya Komunitas Asean 2015
diselenggarakan dalam rangka memperingati harijadi ASEAN ke-40.

A
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PERf,TURATII BARIS BERBARIS (PBB}

Peraturan Earis Serharis
Maksud umum darisuatu latihan awal membela negara dan dapat membedakan
antara hakdan kewajiban, sedangkan maksud khususnya adalah menanamkan
rasa disiplin dan mempertebal rasa semangat kebersamaan.
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Tujuan dari baris berbaris, yaitu guna menumbuhkan sikap jasmani yang
tegap tangkas, rasa persatuan, rasa disiplin, dan rasa tanggung jawab serta
dapat dipercaya.

Jasmani yang tegas tangkas, artinya mengarahkan pertumbuhan tubuh
yang diperlukan oleh tugas pokoksehingga secara jasmanidapat menjalankan
tugas pokok tersebut dengan sempurna.

Rasa persatuan artinya adanya rasa senasib sepenanggungan serta ikatan
yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas.

Rasa disiplin, artinya mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan
pibadiyang pada hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan penyisihan pilihan
hatisendiri.

Rasa ta ng g u n g jawa b, a rti nya kebera nia n u ntu k berti ndak ya ng men gand u ng

risiko terhadap dirinya. Akan tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya
tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan untuk dirisendiri
dan orang lain.

Ada beberapa manfaat yang bisa didapat dari baris berbaris, antara lain
sebagaiberikut.

1. Melatih daya konsentrasi

2. Belajar tentang solidaritas tim
3. Belajar mendengar dan patuh 

:

4. Belajar untuk diam dan mengatur emosi:

Fungsi berdiridalam barisan, antara lain sebagai berikut.
1. Memudahkan pengawasan dan penertibanpara anggota
2. Mem udahka n Spmbagia n jatah secali'merata . "
3. Memudahkan'iiienghitung jumlah anggota

Peraturan baris berbaris yang digunakan di lingkungan pramuka ada dua
macam, yakni baris berbaris menggunakan tongkat dan tanpa menggunakan
tongkat.

B. fthm-ffiha

(\
d\ Saya Harus Tahu #_,
Vy' r., I I r *) i,,i,i,,ylt !, :f.l:tl lff{-

eba-Aba

Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seseorang pemimpin kepada
yang dipimpin untuk dilaksanakan secara serentak atau berturut-turut.
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1. Macam Aba-Aba"

Ada tiga macarn a[:a-a[:a sebaEai berikut.

a. Aba-aba petunjuk

b. Aba-aba peringatan

c. Aba-abapelaksanaarr

1)" Aba-aba petunjukdigunakan hanya jika perlu untukmenegaskan maksud
dari aba-aba peringatanlpelaksanaan.

Contoh:

a). "KEPADA PEMIIVIPIN UPACARA - HORMAT

b). "UNTUK AMANAT - tSTtRAHAT Dt TEA/IpAT

2). Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas, untuk dapat
dilaksanakan ta npa ragL,l-ragu.

Contoh:

a)" "LENCANG KANAN - GRAK" (bukan lancang kanan)
b)" "|STIRAHAT DITEMPAT - GRAK" (bukan ditempat istirahat)

3). Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksa-
nakan aba-aba. Pelaksanaan yang dipakai ialah sebagai berikut"
a). Gerak

Gerak adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa
meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai anggota
tubuh lain.

Contoh:

i. "JALAN DITEMPAT

ii. "slAP

I

_ GRAK"

- GRAK"

. GRAK"
_ GRAK"
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I

i

iii. "HADAP KANAN

iv. ,,LENCANG KANAN
- GRAK"
_ GRAK"

- MAJU
_ MAJU

- HENTI

_ MAJU

_ MAJU

- MAJU

_ JALAN"
_ JALAN"

- JALAN"

- JALAN"

- JALAN"
_ JALAN"
_ JALAN"

- GRAK"

-JALAN"

- GRAK"

- JALAN"
_ JALAN'

b). Jalan

Jala n adalah u ntu k gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan mening-
galkan tempat.
Contoh:

i. "HALUAN KANAN/KIRI

ii. "DUA LANGKAH KE DEPAN

iii. "SATU LANGKAH KE BELAKANG

Catatan:

Apa bi la geraka n menin g ga I kan tem pat itu tida k dibatasi jara knya, ma ka

aba-aba harus didahuluidengan aba-aba peringatan - MAJU .

Contoh:

i. "MAJU

ii. "HALUAN KANAN/KIRI

iii. "HADAP KANAN/KIRI

iv. "MELINTANG KANAN/KIRl

T@Wt*w#rf
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:

karena dapat pula diberikan aba-aba:

"BALIK KANAN - HENTI

"HADAP KANAN/KIRI

"BALIK KANAN

. "LANGKAH TEGAP

. "BELOK KANAN/KIRI

Tidakdapatdiberikan aba-aba kepada pasukan yang sedang berjalan dengan
langkah biasa:
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. Karena tidak dapat diberikan aba-aba:

. "LANGKAH HENTI _ GRAK i. "BELOK KANAN/KIRI - GRAK"

Tentang aba-aba'HENTI'
Pada dasarnya aba-aba peringatan henti digunakan untuk menghentikan
pasukan yang sedang bergeralg namun tidakselamanya aba-aba peringatan
henti ini harus diucapkan.

Contoh:
. "EMPAT LANGKAH KE DEPAN
. "BARISAN

- JALAN", bukan
- JALAN"

- MULAI"

- MULAI"

Setelah selesai pelaksanaan dari makud aba-aba peri ngatan, pasuka n wajib
berhenti tanpa aba-aba berhenti.

c) Mulai

Mulai adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus
d i kerjakan bertu rut-tu rut.

Contoh:

fiITUNG
TIGA BERSAF KUMPUL

Cara MemberiAba-Aba

Pada waktu memberi aba-aba, pemberi aba-aba harus berdiri dalam sikap

sempurna dan menghadap pasukan, terkecuali dalam keadaan yang tidak
mengijinkan untuk melakukan itu.

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 - GRAK"

Pelaksanaannya adalah sebagai berikut.
1. Pada waktu memberikan aba-aba menghadap ke arah yang diberi

hormat sa m bil melakukan gerakan peng hormata n bersama-sa ma denga n
pasukan.

2. Setelah penghormatan selesai dijawab atau dibalas oleh yang menerima
penghormatan, maka dalam keadaan sikap sedang memberi hormat si

pemberi aba-aba memberikan aba-aba:

'TEGAK - GRAK" dan kembali ke sikap sempurna.

2.

a).

b).
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c). Pada taraf permulaan aba-aba yang ditunjukkan kepada pasukan yang
sedang berjalan atau berlari, aba-aba pelaksanaan gerakannya ditambah
1 (satu) langkah pada waktu berjalan, pada waktu berlari"ditambah 3 (tiga)
langkah.

1) Pada taraf lanjutan, aba-aba pelakanaan dijatuhkan pada kaki kanan
ditambah 2 (dua) langkah untuk berjalan atau 4 (empat) langkah
untuk berlari.

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

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

4) Aba-aba pelakanaan pada waktu pengucapan hendaknya dihentak-
kan.

5) Antara aba-aba peringatan dan pelakanaan hendaknya diperpanjang
disesuaikan dengan besar-kecilnya pasukan.

6) Bila pada suatu bagian aba-aba diperlukan pembetulan maka
dilakukan perintah: ULANG!

Contoh: "LENCANG KANAN" = "ULANGI - SIAP -- GRAK

C. Gsrakam Sasan Baris Berbants

l. Sikap Sempurna.

Aba-aba yang digunakan sebagai berikut.
"SIAP GRAK"

Pelaksanaan

a. Posisi badan tegak lurus dengan dada dibusungkan ke depan.
b. Tangan tergantung lepas di kiri-kanan jaritan celana/rok.
c. Tangan mengepal seperti memeras santan.
d. Pandangan lurus kedepan.
e. Berat badan bertumpu pada kedua kaki.
t. Kedua ujung tumit dirapatkan membentuk sudut kurang lebih 45".

2. lstirahat.
Aba-aba yang digunakan adalah sebagai berikut.

"ISTIRAHAT DITEMPAT GRAK"
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Pelaksanaan

a. Pada saat aba-aba, pelaksanaan kaki kiri digeser ke samping kiri sejajar
bahu, lebih kurang 30 crn.

b. Tangan kiri mengEeriggam pergelangan tangan kanan yang mengepal
dan diletakkan di atas ikat pinggang.

c. Badan tidak bergerak"

Catatan
lstirahat ada 3 bagian, yaitu sebagai berikut.
. lstirahat biasa, pelaksanaannya sarna seperti petunjuk di atas.
. lstirahat perhatian, pelaksanaannya seperti petunjuk di atas, hanya

saja pandangan kita harus tertuju kepada yang memberi amanat atau
penjelasan.

. istinahat parade, pelaksanaannya seperti contoh di atas, hanya saja
dalam istirahat parade tidak boleh menoleh ke mana pun. pandangan
tetap terkonsentrasi ke depan (TIDAK BOLEH BERGERAK). posisitangan
berada di atas ikat pinggang tepat dilekukkan pinggang dengan dada
dibusungkan ke depan seperti sikap sempurna.

s
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3. Lencang Kanan/Kiri (dalam posisi barisan bersaf).
Aba-aba yang digunakan adalah sebagai berikut.
" LENCANG KANAN/KIRI -
Pelaksanaan

a.

b.

GRAK"

Saat pelaksanaan saf depan, mengangkat lengan kanan/kiri, tangan
digenEgam seperti memeras santan dan menempel di bahu rekan
sebelahnya" Bersamaan dengan itu pandangan kepala dipalingkan ke
kanan/kiri tanpa mengubah posisi barisan.
Untuk saf tengah dan belakang, setelah meluruskan ke depan ikut me-
noleh ke kanan/kiritanpa ikut mengangkat tangannya.
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c. Untuksaf tengah dan belakang yang berada paling penjuru, melakukan
LENCANG DEPAN dan setelah lurus tanpa diberiaba-aba segera menurun-
kannya.

Setengah Lengan Lencang Kanan/Kiri.
Aba-aba yang digunakan adalah sebagai berikut.
"SETENGAH LENGAN LENCANG KANAN/KIRI - GRAK"

Pelaksanaan
a. Sikap sama seperti melaku-,

kan lencang kanan/kiri tetapi
untuk setengah lengan posisi'
tangan, ibu jari memegang
pinggang belakang dan em-
pat jari lainnya memegang
pinggang depan. :

b. Siku menyentuh tangan'
rekan di sebelahnya serta
memalingkan muka ke kanan/
kiri.

Lencang Depan (dalam posisi barisan berbanjar).
Aba-aba yang digunakan adalah sebagai berikut.
"LENCANG DEPAN - GERAK"

Pelaksanaan
a. Banjar paling kanan, melakukan lencang depan dengan mengangkat

Iengan ke depan dan diberijarak kurang lebih dua kepal (barisan terdepan
tetap dalam posisi bersiap).

b. Banjar tengah dan selanjutnya, meluruskan ke samping dan ke depan
tanpa ikut mengangkat tangan.

G
E6;Y
6
E

.-o

aF
E6
fJ

o
ilo
E

3
6

=Y
fi
E

-^
di
e=
ot
E6
,J+
Tq
E
7

SAYA CALON PENEGAK LAKSANA HARUS DAPAT MEMPRAKTIKKAN PERAIURAN ... 9{

fumhar i.3 [mtoh leneang kanan

Sarnbar L4 (onteh s*tengah lnneanq liananlkiri



;rir!
.:|n

l
Cara Berhitung

Aba-aba yang digunakan sebagai berikut.

"HITUNG

Pelaksanaan

MULAI"

a. Untuk barisan bersaf barisan paling penjuru, tetap menoleh ke depan,
sedangkan rekan di sebelahnya memalingkan muka ke kanan.

b. Berturut-turut menyebutkan nomornya sambil memalingkan muka ke
depan.

c, Pengucapan harus tegas dan jelas.

d. Untuk barisan berbanjar, aba-aba pelaksanaan tetap berada dalam posisi
sikap sempurna.

e. Pada aba-aba pelaksanaan mulai dari penjuru kanan berturut-turut ke
belakang menyebutkan nomornya masing-masing.

f. Jika pasukan berbanjar/bersaf tiga, maka yang berada paling kiri meng-
ucapkan "LENGKAP" atau "KURANG SATU/KURANG DUA".

A.1 Saya Harus Tahu ,

1. Hadap Kiri/Kanan.

Aba-aba yang digunakan adalah sebagai berikut.

"HADAP KIRI/KANAN GRAK"

Pelaksanaan
a. Kaki kiri/kanan dimajukan melintang di depan kaki kanan/kiri, lekukan

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

b. Tumit kaki kanan/kiri dengan badan diputar ke kanan/kiri 90'
c. Kaki kiri/kanan dirapatkan kembali ke kaki kanan/kiri.

2. Hadap Serong Kanan/Kiri.

Aba-aba yang digunakan adalah sebagai berikut.

"HADAP SERONG KANAN/KIRI _

Pelaksanaan

GRAK"

a. Kaki kiri/kanan dimajukan ke muka sejajar dengan kaki kanan/kiri.
b. Berputarlah arah 45'ke kanan/kiri.

c Kaki kiri/kanan dirapatkan kembali ke kaki kanan/kiri.
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3. Balik Kanan.

Aba-aba yang digunakan adalah sebagai berikut.

"BALIK KANAN

Pelaksanaan

GRAK"

a.. Pada aba-aba peilaksanaan, kaki kiri dimajukan melintang (lebih dalam

dari hadap kanan) di depan kaki kanan

b. Tumit kaki kanan beserta badan diputar ke kanan 180''

c. Kaki kanan/kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan/kiri.

Cara MemberiHormat.
Aba-aba yang digunakan adalah sebagai berikut.

"HORMAT

Pelaksanaan

GRAK"

a. (Dengan topi), tangan dengan cepat diangkat dan diletakkan di ujung

topiy:ang kiia gunakan. Sikutangan kanan diserongkan ke depan kurang

U6iti f S;, jariiari dirapatkan dan telapak tangan serong ke bawah.

b. (Tanpa topi), sama seperti nomor 1, hanya saja ujung jari tengah kita

berada di peliPis.

c. Posisi badan sama seperti sikap sempurna.

Bubar.

Aba-aba yang digunakan adalah sebagai berikut.

"BUBAR

Pelaksanaan

JALAN"

Memberi aba-aba dengan posisi sikap sempurna, setelah melakukan

penghormatan langsung balik kanan dan bubar.
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6. Jalan ditempat.
Aba-aba yang digunakan adalah sebagai berikut.

"JALAN DITEMPAT GRAK"

Pelaksanaan

a. Gerakan dimulai dengan mengangkat kaki kiri.

b. Lutut diangkat secara bergantian.

c. Paha diangkat rata-rata air.

d. Tempo langkah 102 langkah/menit (seperti langkah biasa).

e. Ujung kaki menghadap ke bawah.

f. Posisi badan tegap seperti sikap sempurna.

g. Tangan tergantung lemas tidak melenggang (seperti sikap sempurna).

7, Membuka/Menutup Barisan.

a. Membuka Barisan
Aba-aba yang digunakan adalah sebagai berikut.

"BUKA BARISAN JALAN"

Pelaksanaan

Pada aba-aba pelaksanaan regu kanan dan kiri membuka satu langkah ke

samping kanan dan kiri, sedangkan regu tengah tetap ditempat.

b. MENUTUP BARISAN

Aba-aba yang digunakan adalah sebagai berikut.
,TUTUP BARISAN JALAN"

Pelaksanaan

Pada pelaksanaan regu kanan dan kiri membuka satu langkah ke samping
kiri dan kanan, sedangkan regu tengah tetap di tempat.

8. Gerakan Berjalan Dengan Panjang Langkah Dan Temponya.

'u 'iaffih''',,"" " tiiniogLan$kah ''Tampo

Langkah biasa 65 cm 120 tiaP menit
Langkah tegap 65 cm 120 tiaP menit

'.'[an[* "iullun !:,:.,,i ,, :,r 40tm'''],,,","'.-, '',3gti! t -t'

Langkah ke samping 40 cm 70 tiap menit
Langkah ke belakang 40 cm 70 tiap menit

tanghfr diwaktu lari 80 cm 165 tiap menit
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$., saya Harus Tahuv/
1. Maju jalan.

Berawal dari sikap sempurna, aba-aba yang digunakan ialah "MAJU JALAN".

Pelaksanaan

a. Posisi tangan kanan diayunkan 90" ke depan dan tangan kiri 45" ke

belakang.
b. Kaki kiri diayunkan ke depan dengan lutut lurus, telapak kaki lurus dan

dihentakkan saat memulai langkah.
c. Setelah itu berjalan seperti biasa.

Langkah biasa.
Aba-aba yang digunakan ialah "LANGKAH BIASA JALAN"

Pelaksanaan

a. 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.

b. Cara melangkahkan kaki seperti pada waktu berjalan biasa. Pertama
tumit diletakkan ditanah selanjutnya lurus ke depan dan ke belakang
di samping badan. Ke depan 45o, ke belakang 30". Jari-jari tangan
digenggam, dengan tidak terpaksa, punggung ibu jari menghadap ke

atas.

3. Langkahtegap.
Aba-aba yang digunakan ialah " LANGKAH TEGAP MAJU JALAN"

Pelaksanaan

a. Tangan kanan diayunkan ke depan 90" dan tangan kiri ke
belakang 45".

b. Kaki kiri diayunkan ke depan tidak telalu tinggi dan dihentakkan
secara bergantian dan telapak kaki rapat sejajar di atas tanah.
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c. Tangan mengepal seperti memeras santan.

d. Tempo langkah 102 langkah/menit.

Langkah di Waktu Lari

Aba-aba "LARI MAJU JALAN"

Pelaksanaan '

Aba-aba peringatan ke dua tangan dikepalkan dengan lemas dan diletakkan

di pinggang sebelah depan dengan punggung tangan menghadap ke

luar, ke dua siku sedikit ke belakang, badan agak dicondongkan ke depan.

Pada aba-aba pelaksanaan, dimu,lai 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 kakiterlebih dahulu, lengan dilenggangkan secara

tidak kaku
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Saya Harus Tahu

TamndmTaaada ffi$arm

Pramuka adalah juga pencinta alam lalu saking cintanya maka harus mengenal
tentang alam dan tanda-tandanya.

Berikut pengenalan alam sekitar kita yang sering kita temuisaat berkemah.

1. Kebatt.

Kabut tipis dan rata membumbung tinggi ke atas

berarti kurangnya uap air di udara dan bertanda
cuaca akan selalu baik. Cuaca terang benderang
pada pagi hari bertanda buruk pada hari itu, apabila
kemarin ada hujan. l-angit yang ditutupi awan
kemudian mulai terang pada pagi hari bertanda
cuaca baik. Apabila ada kabut di atas lembah
pada pagi hari bertanda cuaca baik, sedangkan
di gunung akan turun hujan.

?. &we*"

Apabila langit diliputi awan yang tebal dan gelap
berarti akan turun hujan yang deras.
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? ftJlatmh*ri.

a. Apabila matahar'i terbit berwarna merah dan

diliputi Earis-garis awan yang kehitaman per-

tanda ada hujan, apabila berwarna bersih dan

terang dan pertanda hari baik. Matahariterbit
dengan \ Jarna kemerah-merahan yang terang
bertanda cuaca baik, apabila warna merah
dicampuri 6aris kekuning-kuningan pertanda
hujan lebat.

b. Apabila matahari terbenam dengan warna kekuning-kuningan/oranye
pertanda ada hujan, apabila dengan warna merah muda atau kekuning-

kuningan pertanda baik, warna merah pada matahariterbenam berarti

akan ada anqln yang cukup kencang.

Siniang"

Apabila pada rnalarn hari bintang di langit
kelihatan terang sekali maka pada malam itu
cuaca akan baik, s*dangkan bila nampak suram
pertanda cuaca kurang baik/buruk.

Bulan,

a. Apabila terlihat terang dan bersinar berarti cuaca baik, tetapi apabila
bulan diliputi awan yang gelap berarti hujan akan turun.

b. Apabila ada lingkaran putih (halo) yang melingkari bulan berartitidak
ada ketentuan cuaca pada hari itu.

$nrvn dmrfr

Saya Harus Tahu ,i;:

Ya*,**"Y**rdm ffi{am Smr{ {t$m{uri ffi{*mtnrtg

Apabila kita perhatikan naluri binatang dengan seksama yang ada hubungannya
dengan cuaca maka, kita akan tercengang atas keganjilan-keganjilan yang

dilakukannyra dengan cara mereka, antara lain sebagai berikut.

SAYA CATON PENEGAK LAKSANA HARUS DAPAT MENGIIASAI fA,NIIA-TAfiDrt ALAM .,. I23

p\
B,p
fi
o
I
J

5I

Jmk-*s



1. Laba-laba.

Akan bersembunyi bila cuaca akan buruk dan rajin mengerjakan sarangnya

apabila cuaca baik.

2. Semut.

Akan tetap di dalam lubangnya bila cuaca akan buruk, mereka keluar dan

berjalan mondar-mandir pertanda cuaca akan tetap baik.

3. Lebah.

Dengan melihat sarangnya pada cuaca baik, mereka berterbangan jauh dari

sa ra n g nya/peterna ka n.

4. Lalat.

Apabila akan turun hujan lalat akan hinggap ditembok/dinding, sedangkan

pada cuaca baik mereka akan berterbangan kian kemari.

5. Nyamuk.

Apabila di pagi hari nyamuk mengganggu atau menggigit kita, berarti akan

turun hujan. Apabila pada matahari terbenam berterbangan kian kemari

dan terbang berduyun-duyun bertanda cuaca baik. Apabila selalu terbang

di tempat yang gelap/ di dalam bayang-bayang pertanda cuaca akan buruk/

datang hujan.

6. Cacing.

Apabila pada malam hari mereka menimbun tanah berbutir-butir di kebun,

berarti akan turun hujan.

7. Lintah.

Kita dapat membuat barometer dari seekor lintah yang ditaruh di dalam

gelas berisi air, yaitu bila lintah melekat pada gelas di atas permukaan air,

maka bertanda cuaca akan tetap membaik. Apabila ia berdiam di dasar

gelas bertanda cuaca buruk dalam waktu yang lama. Apabila akan datang

topan maka ia akan melekat erat-erat di gelas, sedangkan ekornya digerak-

gera kka n sekeras-kerasnya.

8. Siput.

Pada cuaca yang baik akan merayap dengan tenang, sedangkan pada cuaca

buruk akan merayap dengan cepat.

9. lkan.

Akan melompat-lompat di atas air apabila cuaca akan buruk.
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1 0. Katak.

Pada cuaca buruk akan berdiam dalam air dan pada,cuaca baik mereka
akan duduk di tepi kolam. Apabila pada malam hari cuacanya baik di musim
kemarau mereka tidak menyanyi, maka cuaca buruk akan datang.

11.Ayam.

Pada waktu hujan ayam akan berteduh. Bila hujan tidak akan lama mereka
akan tetap berjalan-jalan dan membiarkan dirinya kehujanan.Apabila mereka
selalu mencakar-cakar tanah berarti hujan akan datang.

12. BebeUAngsa.

Mereka nampaktidaksenang dan selalu menggigit bulunya (memberi lemak)
apabila cuaca akan buruk.

13. Burung Kepinis.

Pada waktu cuaca baik mereka akan terbang tinggisekali karena serangga
tinggi pula terbangnya.Apabila terbang rendah sekali pertanda cuaca Uuiut<
akan hujan. Apabila cuaca buruk di pagi hari maka mereka tidak akan keluar
darisarangnya.

l4.Kambing.
Apabila akan turun hujan bau badannya dapattercium darijarakyang lebih

. jauh daripada ketika cuaca baik.

l5.Kelelawar.
Mereka akan terbang mulai senja hari bila cuaca akan baik pada malam hari
itu. Bila mereka berdiam didalam goa maka cuaca akan buruk.

16. Asap.

Bila asap naik dengan tegak lurus dan tinggi sekali maka cuaca pada hari
itu akan tetap baik. Apabila asap naiknya mendatar dengan tanah/rendah
maka cuaca akan buruk.

17. Burung Gagak.

Apabila hujan akan turun mereka akan terbang berputar-putar di atas
sarangnya.

Tanda-tanda lainnya apabila cuaca akan buruk
1. Kucing akan duduk membelakangi api sambil mengusap-usap kepalanya

dengan kaki depannya yang dibasahidengan mulutnya.
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2. Bila anjing menggalitanah atau menyembunyikan tulangnya.

3. Burung-burung membasahi bulunya dengan paruhnya.'

4. Bila bau bunga tercium semerbak sekali.

5. Burung-burung laut terbang menuju daratan.

Dengan mengenalitanda-tanda alam dan sekitar kita, akan terasa jadi lebih

dekat dan nyaman sekaligus menikmati alam ciptaan Tuhan.

Saya HarusTahu k
t-.qf/Et/,1i?41111;ti...|:lt::j/!/::7jr./!:r:.i!4*.Ar;.A.*rAl;;f;t;:f.d-%ft,:

Macam-Macam Pedremahan

Perkemahan adalah pertemuan pramuka penegakyang diselenggarakan secara

reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan dalam satu periode

seperti perkemahan sabtu minggu (persami), perkemahan jumat sabtu minggu
(perjusami), perkemahan hari libur, dan sejenisnya.

Pedremahan{{fua*arya
Perkemahan wirakarya (PW) adalah pertemuan pramuka penegak berbentuk
perkemahan besar dalam rangka mengadakan integrasi dengan masyarakat dan

ikut serta dalam kegiatan pembangunan masyarakat. PW diselenggarakan oleh

semua jajaran kwartir secara reguler, khusus untuk PW nasional diselenggarakan
apabila dipandang perlu.

Fedrermahan 8a*el

Perkemahan bakti (Perti) adalah pertemuan pramuka penegak berbentuk
perkemahan besar dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan dan
pengalamannya selama mengadakan pembinaan, baikdi gugus depan maupun

di satuan karya pramuka (saka) dalam bentuk bakti kepada masyarakat. Kemah

bhakti harus dilakanakan dengan ketentuan kemah tersebut dengan mendirikan

tenda.

Peran SAXA W*ikrmahan fimtar *Xat
Perkemahan antar (peran) saka adalah kegiatan pramuka penegak yang
menjadi anggota satuan karya pramuka (saka) berbentuk perkemahan besar

126 CAKAP MENIADI PRAMUKA PENEGAK LAKSANA



yang diselenggarakan oleh kwartir gerakan pramuka. Saat ini gerakan pramuka

memiliki delapan saka. Peran saka diselenggarakan apabila diikuti minimal oleh
dua satuan karya pramuka.

Pengembaraan

Pengembaraan ada lah pertem uan Pram uka Penegak berbentu k penjelajahan

dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu medan, petd, kompas,

dan survival.

Semua syarat sebagaianggota gerakan pramuka penegak

laksana sudah saya penuhi. Kini saatnya saya dilantik menjadi

anggota gerakan pramuka penegak laksana. Saya berhak
mendapat tanda SKU berbentuk trapesium berwarna dasar hijau

tua dengan panjang sisi bawah 5 cm, sisi atas 4 cm, panjang kaki

miring [iridrn kanan masing-masing 7,5 cm dengan bintang j

sudut lima di bawahnya terdapat sepasang tunas kelapa yang {

berlawanan arah dan di bawah tunas kelapa terdapat tulisan

laksana untuk disematkan di lengan kiri.

Saya berjanjiakan lebih giat berlatih agar bisa naiktingkat lebih tinggi lagi.

-a a:
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ffiAMU$ MAPAT MENGUASAI PERMAilNAN,
L&ffiU*ffiffiffi, ffiAru YffiPWK-TffiPffiK P&LHffiAru

A\ :r::::::.PrP:.** ?:##MV/ .#-l1-r-?1ljviyqfT{rrq*wkwy7?frTvffiffiT7fyy{M -. r, -rl

Bah 14.*rM

Permainan"Fermainan Pilihan

l. Presentasi Rssu Buta
Presentasi regu buta adalah permainan untuk pramuka penegakdiciptakan

oleh Joko Mursitho.

Tujuan

)X Permainan ini adalah melatih kepedulian pada alam sekitar, kepedulian
pada apa yang dilihat. Manfaat permainan ini adalah untuk mengetahui
kekompakEn tim apakah di dalam tim ini ada pembagian tugas yang baik.

Selain itu juga untuk mengetahui "monogerial skilf' pemimpin kelompok.
Ranah pengembangan yang dituju adalah spiritual, emosional, sosial, dan
intelektual.

Sasaran

il Setelah selesai bermain, peserta diharapkan dapat meningkatkan kepe-
duIiannya pada hal-halyang dianggapnya "sepele", memperkuat kerja sama

tim, dan pembagian tugas anggota tim yang jelas dan tepat.

Peserta

D Peserta per regu/kelompok bisa terdiri atas 5-10 orang.

D Masing-masing regu/tim jumlah pesertanya harus sama.
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Waktu
Dl + 15 menit untuk tiap tim.
)X 4 menit penjelasan permainan dan menetapkan aturan.
il 1 menit permainan inti.
)x 10 menit diskusi dan men-jelaskan makna permainan.

Peralatan

H Ruangan atau tempat terbuka yang diberi sekat sehingga ketika satu tim
memasuki tempat tersebut anggota tim lainnya tidak melihat benda-benda
apa pun yang ada di ruangan itu sebelum mereka mendapat giliran untuk
memasuki ruangan.

D Berbagai kitab suci dan tulisan-tulisan berisi petunjuk tentang nasihat
spiritual.

D Barang-barang sovenir (5 macam), benda-benda alat olahraga (5 macam),
alat-alat kantor (5 macam), buah-buahan asli atau imitasi (5 macam), sayuran
atau bumbu-bumbu (5 macam), alat-alat untuk bela diri (5 macam). Boleh
ditambah variasi yang lain.

Tempat

D Satu ruangan dan tanah lapang.

Proses Permainan

Tahap 1 (Tahap persiapan dan worningup/
pemanasan).

D Peserta sudah berbasis menurut kelom-
poknya.

*
a>x

))

Pembina/pelatih/instru ktur bercerita sedi-
kit kepada peserta tentang pentingnya
pembagian kerja dan kerja sama tim.

Pembina/pelatih/instruktur memberi
penjelasan kepada peserta tentang per-
mainan singkat (tidak boleh detail) sebab
permainan ini sebenarnya dirahasiakan
apa yang nantinya dilakukan oleh tim.

Tahap 2(Briefing)
[ambar i4.t P*rffininsi] preiefltasi regu buta

il Pembina/pelatih/i nstruktur memi nta kelompok yang mendapat giliran untuk
memasuki ruangan hanya dalam waktu 1 menit (60 detik).

D Ketika 1 menit telah berlalu dan peluit maka tim tersebut harus keluar
ruangan.

SAYA CAION PENE6AK IAKSANA HARUS DAPAT MEilGAASAI PEfrMAINAN,,,,
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H Apabila masih ada peserta di dalam ruangan, maka tim tersebut gugur atau

terkena diskualifi kasi.

Tahap 3 (Pelaksanaan)

Dl Pertama peserta diminta berdoa sebelum melaksanakan permainan.

& ?anega Mamusia

Tujuan

Permainan ini untuk melakukan
keta ng kasan, kepercayaan d iri, dan
tanggung jawab kelompok. Ranah
pengembangan terutama adalah
kecerdasan fisik dan kecerdasan
sosial.

Sasaran

Setelah selesai bermain, peserta
di harapkan bertambah tangkas,
kuat kepercayaannya pada diri
sendiri dan pada lingkungan so-

sialnya.

Peserta
. Permainan ini bisa dilakukan oleh 1,2,3,4, atau 5 kelompok.
. Peserta per regu/kelompok bisa terdiriatas 9 orang.
. Permainan ini bisa dimainkan oleh satu regu saja, atau oleh beberapa regu/

kelompoh 4 sampai 5 kelompok dalam bentuk perlombaan.

Waktu: t 5 menit
. 2 menit untuk penjelasan permainan, penyampaian aturan, dan persiapan

peserta menggunakan alat pengaman.
. 2 menit melakukan permainan inti.
. 1 menit diskusi dan rnengungkap makna permainan setelah satu kelompok

selesai.

Peralatan

Tongkat yang kuat ukuran 2 meter sebanyak separuh darijumlah peserta
permainan.

Tempat

Tanah lapang berumput atau tanah pasir.
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Proses Permainan

Tahap 1 (Tahap persiapan danwarming upl

1. Peserta dibariskan satu saf.

2. Pembina/Pelatih/lnstruktur/Fasilitator memberi penjelasan tentang per-

mainan.

3. Peserta diminta berdoa sebelum melakukan permainan.

Tahap 2lBriefing) dan Tahap 3 (Pelaksanaan)

Aturan Permainan

1. Pertama

Tiap dua orang membawa 1 tongkat.

Andaikata regu terdiri atas 9 orang maka dua orang (yang membawa tongkat)

berjongkok; dua orang lagi berdiri di samping kedua orang sebelumnya

sejajar dan setengah jongkok; dua orang lagi berdiri di sampingnya sejajar

dan berdiri sehingga posisi keenam orang tersebut menjadi posisitangga

naik. Kemudian dua orang lagi berdiri di sampingnya sejajar dan berjongkok

sehingga keempat orang ini menjaditangga turun.

2. Kedua

Peserta yang bebas akan berlari dan naiktangga kemudian turun. Selanjutnya

ia memegang tangga turun yang paling ujung.

3. Ketiga

Pemegang tongkat yang sudah digantikan mengambil tempat dari depan

dan meloncati tangga seperti yang dilakukan orang pertama, kemudian

menggantikan posisi pemegang tangga turun. Pemegang tangga kemudian

berlari menuju tempat start untuk melompat seperti yang dilakukan peserta

pertama dan kedua.

4. Keempat

Begitulah selanjutnya sehingga semua peserta mendapat giliran naiktangga

dan memegang tangga.

Tahap 4 (Tahap evaluasi)
. Penilaian keberhasilan didasarkan atas tanggung jawab dan kesigapan

peserta dalam menyelesaikan permainan.

Tahap 5 (debriefingl
. Pembina/pelatih/instruktur/fasilitator menanyakan perasaan peserta ketika

akan menaiki tangga. Apakah pada waktu itu peserta naik tangga ada rasa

was-was dan apakah peserta pada waktu itu ingat kepada Tuhan.
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' Pembina/pelatih/instruktur/fasilitator menanyakan apa manfaat permainan
tersebut.

' Pembina/pelatih/instruktur/fasilitator menanyakan ada tidaknya hubungan
permainan tersebut dengan bidang tugasnya.

' , ., :,,1i1

Saya Harus Dapat Menghapalkan ,.;

,, ",',. ; ., ., t * t-., ". "r/+ E r 
", i ! I ta:Erwl# +ffiW rff n n #i I fl "1"1i + ; t t 1 

t

i$ +,' ;r l+ r* r I y,: i $qitl $] d-i$ $i {.$' L m tr g * $}{ $ i fu m n"l

tuu\* Lmn*, ffiyne

Should ould acquointonce be forgot ond never brought to mind?
Should auld ocquaintonce be forgot ond the doys of auld lang syne?

For auld lang syne! my deor, for auld long syne,

We'll take o cup of kindness yet for auld long syne.

**wi* W*ta**
Hela-helo rotone, rotone tipo jawo,

Jawoe bobunyi

Ref:

Roton, roton sudah putus, sudah putus ujung dua, Dua dopae 2X

Yamawer0 (trian Jaya)

Yomawero ooo 2x

Y o m awero Ya pa n keko Y e m baye

YembayeYembayo

lndonesia Subyeti

Yomawero ooo
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tangan: XXX XXX
pupu : XXX XXX
sikil : XXX XXX

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

. Suara kecilplik XXX XXX
YYY YYY. Suarakecilplak : XXX X

- Dlil,Dl^|, . \/ v v

. Suarakecilplak : XXX XXX

. PlikPlok : XX XX- r rr^l rv^ r /\ /\ n n

.Brok:X
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darma

identitas diri

karakter

karaheristik

kompromi

lencana

mikroorganisme

moral

musyawarah

objektif

panji

persepsi

semboyan

GLffiSAMHffiM

kewajiban; tugas hidup; kebajikan

ciri-ciri atau keadaan khusus; jati diri

sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti
yang membedakan seseorang dengan yang Iain

mempunyaisifat khas sesuai dengan perwatakan
tertentu

persetujuan dengan jalan damai

tanda berbentuk medali dipasang di dada

makhluk hidup yang sangat kecil

kondisi mental yang membuat ora ng tetap berani,
bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan lain-lain

pem ba hasa n bersa ma u ntu k menca pa i kesepa kata n

apa adanya atau sesuai dengan kenyataan

bendera/ta nda kebesa ra n

tanggapan langsung dari sesuatu

tanda untuk memberitahukan sesuatu
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PANCASILA

E Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang adil dan beradab

@ Persatuan lndonesia

! Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
perm usvawa rata n/perwa ki la n

Keadilan sosial bagiseluruh rakyat lndonesia
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TRI SATYA
Dem i kehormatanku aku berja nji.akan bersunggu h-sungguh:1. Menjalankan kewajibankl terhadap ruhan-fang M;#E;;, dan Negara

Kesatuan Republik rndonesia dan rirenga ma tri fi Fa ncasila.2. Menolong sesama hidup dan ikut sertJmembangun masyarakat.
3. MenepatiDasa Darma.

DASA DARMA PRAMUKA
l. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
3. Patriot yang sopan dan ksatria.
4. Patuh dan suka bermusyawarah.
5. Rela menolong dan tabah.
6. Rajin, terampil, dan gembira.
7. Hemat, cermat, dan bersahaja.
8. Disiplin, berani, dan setia.

?.^ g.tulggungjawab dan dapat dipercaya.
10. Sucidalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

,Iit'i. it.;!.'l:.
'.:,:-:: I'""'{i

:

l

l

i
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fr* * &tr-T #*r*?rarx ffr*rxws*qru

$mi *4ili $k $*$"t'il r,$mr:,tft-mru $)rmri':r*fu*

- Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 24Tahgn 2009 tentang
Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan pramuka

- Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang
Anggaran Rumah Tangga Gerakan pramuka

fri$-frls- "$"t;iumffi, Tn,amuts $$mkmfu_ ffinrl flg*mgs{

Pasal 3

(1) Gerakan Pramuka berasaskan pancasila.

(2) Asas Pancasila diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap anggota
Gerakan Pramuka.

Pasal 4

Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar:

memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa
patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa,
berkecakapan hidup, sehat jasmanidan rohani; rnenjadiwarga n.guru ylng
berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik lndonesia
serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan lrerguna, yang dapat
membangun dirinya sendiri secara ma ndiri serta bersamr-srrna berta nggung
jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian t*ri1iOup
sesama hidup dan alam lingkungan.

Pasal 5

(1 ) Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan
kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar
menjadigenerasiyang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina,
dan mengisi kemerdekaan nasionalserta membangun dunia yang lebih
baik.

(2) Penyeleng ga raan pend id i ka n kepra m u kaa n tersebut ci i la ksa na ka n clenEa n
bimbingan anggota dewasa.

(3) Dalam pelaksanaan tugas pokok perlu dilakukan kerjasan"la yang haik
dengan orangtua dan guru agarterdapat keselarasan dan kesinarnbJngan
dalam pendidikan.
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Pasal 5

(l ) Gerakan Pramuka berfungsi sebagai organisasi pendidikan non-formal

di luar sistenn pendidikan sekolah (formal) dan di luar sistem pendidikan

keluarga (informal).

(2) Gerakan Pramuka berfungsi pula sebagai wadah pembinaan dan
pengembangan kaum muda dengan menerapkan Prinsip Dasar

Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta berlandaskan Sistem

Among.

(3) Pelaksanaan dari fungsi tersebut disesuaikan dengan keadaan,

kepentingan, dan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara.

prflf]${p #m mmr. $qwpnm{T}urkmmrt

- lman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya;

- Peduliterhadap diri pribadinya;

- Taat Kode Kehormatan Pramuka.

(AD Gerakan Pramuka Pasal 11 Tahun 2004)

tswt*#m *,{mprmmn*$qmm$}

Merupakan cara belajar interaktif progresif melalui:

- Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka

- Belajar sambil melakukan

- Sistem berkelompok

- Kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan

yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik

- Kegiatan di alam terbuka

- Sistem Tanda KecakaPan

- Sistem satuan terpisah untuk Putra dan Putri

- Kiasan dasar

(AD Gerakan Pramuka Pasal 12 Tahun 2004)
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Syarat-Syarqt Paraf
a.1.

1) Dapat menjelaskan makna Rukun lman
dan Rukun lslam di muka pasukan

Penggalang atau Ambalan Penegak.

2) Dapat menjelaskan Rukun shalat dan

dapat mendirikan shalat sunah.

3) Dapat menjelaskan rukun puasa serta dapat
melakukan salah satu puasa sunah.

4) Memahamitata cara merawat jenazah.

5) Pernah menjadiamilzakat.
Dapat menghafal ayat tematik, dari Al-
quran dan mampu menjelaskannya.

6)

b. ,,
1) Memahamidan mendatami 7 sakramen.

Menghayati dan dapat menceritakan riwayat

salah satu Santo/Santa.

2)

Membahas 10 Perintah Allah, dilengkapi
dengan contoh kehidupan sehari-hari

3)

c.

1) Dapat memberi kesaksian didepan jema-

at atau teman sebaya.

2) Dapat berpartisipasi aktif
yanan Gereja sesuai bakat
puannya

dalam pela-

dan kemam-

3) Telah mengikuti pengajaran Agama (Ka-

tekisasi)
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d.

1) Dapat menjelaskan sejarah kerajaan/candi-

candiagama Hindu di lndonesia.

Dapat melafalkan dan bertindak sebagai pe-

mimpin persembahyangan Panca Sembah'

2)

Dapat menjelaskan Samsara/Punarbawa atau

reinkarnasi sebagai bentuk untuk penyem-

purnaan kelahiran b.rikutnY*

3)

4) Dapat menjelaskan konsep Ajaran Asta Brata

Dapat melakukan gerakan dan menjelaskan

fungsi, serta manfaat dari setiap gerakan

Yoga Asanas.

s)

Dapat melafalkan dan mengkidungkan

salah satu bentuk Dharma Gita.

6)

Dapat menjelaskan bentuk dan fungsi dari

seni sakral keagamaan Hindu.

7)

Dapat memimpin dan mengorganisir ke-

baktian (pagi dan sore) serta perayaan ha-

ri-hari besar Agama Buddha; hari Waisak,

Asadha, Kathina, MaggaPuja.

1)

e.

Saddha: Mendeskripsikan ruang lingkup

dan intisari Tripitaka.

2\

Menjelaskan makna dan manfaat puja ser-

ta doa.

3)

Mendeskripsikan sila sebagai bagian dari

jalan mulia berunsur delapan.

4)

Menjelaskan kebenaran yang terdapat da-

lam Tripitaka

s)
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,2. Dapat menerima kritik dari orang lain, serta berani
mengeluarkan pendapatnya dengan tertib, sopan
dan santun kepada ora disek

;k?;,

3. Dapat mengikuti dan atau memimpin diskusi
Ambalan dan mampu menqambil keputusan.

4. Dapat menjadi penengah (memberi solusi), jika
i ketidaksepahaman dalam kelompoknya.

5. Mengikuti pertemuan Ambalan sekurang-kurangnya

3 kalisetiap bulan.

Setia membayar iuran kepada Gugus depannya,
dengan uang diperolehnya dari usaha sendiri, serta
membantu Ambalan dalam mengelola administrasi

7. Dapat memimpin rapatdan membuat risalah dengan
baik.

8. Pernah memimpin kegiatan ditingkat Ambalan.
9. Pernah memimpin kerja baktidi masyarakat minimal

2 kali.

10. Dapat memimpin kelompok dalam menampilkan
salah satu jenis kesenian daerah.

1 1. Dapat menjelaskan sebagian isi AD & ART Gerakan
Pramuka kepada Ambalan.

12. Dapat menjelaskan di muka umum tentang sejarah
kepramukaan lndonesia dan dunia.

13. Dapat melakukan pengembaraan selama 3 hari
dan atau mengatur kehidupan perkemahan selama
minimal 3 hari.

14. Dapat menjelaskan sejarah,arti,tatacara penggunaan
dan kiasan Sang Merah Putih.

15. Dapat menjelaskan peran lndonesia dalam organisasi
ASEAN dan PBB.
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16. Telah memiliki keterampilan kewirausahaan yang

dapat menghasilkan uang.

17. Dapat membuat salah satu jenis peralatan teknologi

tepat guna.
,secara berkelompok dapat membuat struktur dari

keterampilan tali temali dan pionering, yang dapat

digunakan masyarakat.

18.

Selalu berolahraga. Dapat melakukan olahraga

renang selain gaya bebas dan menguasai 1 (satu)

cabang olahraga lainnya.

19.

20. Dapat memahami dan menjelaskan tentang ke-

sehatan reproduksi.

21. Dapat mempersiapkan dan melaksanakan upacara

umum minimal 3 kali.

Da pat menyebutka n penyeba b da n ca ra pencegaha n

penyakit infeksi, degeneratif, dan penyakit yang

disebabkan perilaku tidak sehat.

22.

1. Hari/tanggal

2. Tempat

3. Pejabat yang melantik

a. Nama

b. Jabatan

c. Nomor SHB

Cap dan Tanda Tangan,
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Kecakapan khusus adalah kepandaian, ketangkasan, keterampilan, sikap dan
usaha dalam bidang tertentu yang dimiliki seorang pramuka sebagai hasil
pendidikan dan latihan serta pengujiannya.

Untuk memperoleh Tanda Kecakapan Khusus seorang anggota gerakan
pramuka harus memenuhipersyaratan tertentu. Syarat itu disesuaikan dengan
usia dan kemampuannya. Setelah memenuhi syarat, anggota gerakan pramuka
baru bisa mendapatkan Tanda Kecakapan Khusus. Tanda Kecakapan Khusus
adalah suatu tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, ketangkasan,
keterampilan, kemampuan sikap dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu
sesuai dengan usia dan kemampuan jasmani dan rohaninya.

Tujuan dari sistem TKK adalah untuk mendorong para pramuka agar ber-
usaha memperoleh sejumlah kecakapan. Dengan dimilikinya suatu kecakapan
diharapkan pramuka yang bersangkutan dapat mengatasi kesulitan dan mampu
membaktikan dirinya kepada masyarakat. sasaran tkk adalah agar setiap
pramuka mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan sehingga
dapat menimbulkan rasa bangga memilikitanda kecakapan tersebut.

TKKtidak dibatasi jumlahnya. Hal itu tergantung pada keadaan, kemampuan,
dan keperluan masyarakat setempat serta keadaan, kemampuan, keperluan,
sifat minat dan bakat anggota gerakan pramuka.

SKK dan TKK digolongkan dalam 5 bidang, yaitu:

1. Bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak
2. Bidang patriotisme dan seni budaya

3. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan

4. Bidang ketangkasan

5. Bidang sosial perikemanusiaan, gotong-royong, ketertiban masyarakat,
perdamaian dunia, dan lingkungan hidup
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TKK masing-masing golongan dibedakan dengan warna dasar sebagai berikut.

Bidang kesehatan dan ketangkasan

Bidang Agama, Mental, Moral, Spiritual,
Pembentukan Pribadi, dan Watak

SKK dan TKK pramuka penegak memilikitiga tingkat, yaitu: madya, purua,
dan utama yang harus ditempuh secara berurutan karena masing-masing
tingkatan menunjukkan derajat penguasaan keterampilan yang lebih tinggi
dari tingkat sebelumnya.

Bentuk gambarTKK untuk masing-masing tingkatan adalah sebagai berikut.

Setiap anggota gerakan pramuka penggalang
mendapatkan TKK tertentu sebagai berikut.

wajib mencapai SKK dan

l,
$

TKKTINGKAT PUWA
TKK TINGKAT MADYA

TKK TINGKAT UTAMA

{
t* s*{pr
tt
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1. SKK Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (p3K)
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ffi
SKK Pengatur Rumah

ffi
SKK Pengamat

,

SKKJuru Masak

ffi
SKK Berkemah

ffi
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6. SKKPenabung
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7. SKK Penjahit
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8. SKKJuru Kebun
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9. SKK Pengamanan Kampung
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10. SKK GerakJalan
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Dr. H.M. Afif Anshori, M.Ag lahir tanggal 1 3 Maret 1960 di Wonosobo, Jawa Tengah.

Pekerjaan sebagaidosen lAlN Raden lntan Lampung.

Pendidikan formal S1 (drs) dari Fakultas Ushuluddin lAlN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 1983-1987; Pascasarjana (S2) (M.Ag) dari lAlN Sumatera Utara Medan,

1994-1996;Program Doktor (S3) (Dr) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001-2007.

Keanggotaan Pramuka, yaitu Siaga 1967-1972di Gudep pangkalan SD Garung I

Wonosobo; Penggalang 1973- 1976 di Gudep 08-09 pangkalan PGAN 4 Th Wonosobo;

Penegak 1977-1979 di Gudep 08-09 pangkalan PGAN 6 Th Wonosobo; Pandega 1 980-

1985 di Gudep Yk875-876 pangkalan lAlN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pengalaman kegiatan, antara lain, Peserta Pengembaraan Desember Tradisional

Route 10 Monumen Perang Kemerdekaan ke ll di Yogyakarla,19-23 Desember 1980;

Peserta Raimuna Daerah Vl Daerah lstimewa Yogyakarta di Babarsari, Sleman, T-13

September 1981; Peserta Pengembaraan Desember Tradisional Route Yogyakarta-

Temanggung,lg-23 Desember 1981; Peserta Raimuna Nasional lV di Cibubur,

7-14 Agustus 1982 kontingen DIY; Peserta Pengembaraan Desember Tradisional

Route Perjuangan Untung Surapati dariYogyakarta - Solo, 19-23 Desember 1982;

Peserta Pengembaraan Desember Tradisional Route Palagan Ambarawa dari

Yogyakarta- Ambarawa Semarang,lg-23 Desember 1983; Peserta Pekan Bakti

Pandega Mahasiswa Wilayah Jateng-DlY di Gunungpati, Semaran 9,16-20 September

1985; Peserta Pengembaraan Napak Tilas Route Juang Divisi Siliwangi Batalyon Umar

Wirahadikusumah dariPurworejoJateng-Cibingbin Kuningan )abar,31 Juli-4Agustus

1987; Pembina Pendamping Perkemahan Bakti Saka Bhayangkara Nasional di Bumi

Perkemahan Sibolangit, Sumatera Utara, 3-9 Februari 1992.

Jabatan dalam Kepramukaan, antara lain, Pembina Pandega lAlN Raden lntan

Lampung, 1990-sekarang; Andalan Daerah Kwarda lampung, 2003-sekarang; Anggota

Pelatih Pembina Pramuka Nasional, 2007-sekarang; Kapusdiklatda Lampung, 2010-

2015; Ketua Tim Waslitev Perkemahan Wirakarya Nasional PTAIN Kementerian Agama

Rl, 2006-sekarang.

Pendidikan Kepramukaan, yaitu Kursus Mahir Dasar di Cadika Wonosobo, 1976;

Kursus Mahir I + ll Penggalang di Cadika Wonosobo, 1978-1979;Kursus Mahir Lanjutan

jurusan Penegak/Pandega di Bandarlampung, 1990; Kursus Pelatih tingkat Dasar di

Metro Lampung,2002; Kursus Pelatih tingkat Lanjutan Nasional diCibuburJakarta,2003.

Pengalaman Pelatihan Nasional, yaitu Pimpinan Kursus Pamong Saka Taruna

Bumi, di Batu, Malan 9,2007; Konsultan Pelatih KPL di Sintang, Kalimantan Barat, 2008;
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Konsultan Pelatih KPD Nasional di Pandeglang, Banten ,2008; Konsultan Pelatih KPL di

Ambon, Maluku, 2009; Konsultan Pelatih KPD diJambi, 2009;Tim Pelatih KPL di Makasar,

Sulawesi Selatan, 2010;Tim lnstruktur Gelang Ajar di Batusangkar, Sumatera Barat, 201 0.

Penghargaan-penghargaan yang diperoleh, yaitu Satya Lencana Pancawarsa

(TPOD) kelas lll dari Ka Kwarnas Gerakan Pramuka tahun 2003; Satya Lencana

Pancawarsa (TPOD) kelas lV dari Ka Kwarnas Gerakan Pramuka tahun 2008; Satya

Lencana Pancawarsa (TPOD) kelas V dari Ka Kwarnas Gerakan Pramuka tahun 2012;

Satya Lencana Dharma Bhakti (TPOD) tahun 2013; Satya Lencana Karya Satya XX dari

Presiden Rl tahun 201 3; Satya Lencana Melati tahun 2014.

Dr. Joko Mursitho, M.Si., lahir 14

Februari 1948 di Surakarta. Pendidikan

terakhir, Program Doktor S-3, Departemen

SosiologiUl.

Kegiatan internasional yang diikuti,

antara lain, Pimpinan Kursus (Course

Director) World Scout Biro Asia Pacific

Regional Basic Management Course

di Jakarta, 27 Agustus-10 September
2008; Pimpinan Kursus (Course Director)

pada APR - CLT, di Lemdikanas, 13-19

November 2008; Fasilitator dalam APRWorkshop on Disaster Managemenf di Cibubur,

Jakarta, lndonesia, 16-19 November 2009; Pelatih CLT-APR di Mouchak Bangladesh,

15-21 November 2012; WOSM/APR lnternational Conference di Dhakka, Bangladesh,

24-30 November 2012.

Tanda Jasa/Penghargaan yang pernah diperoleh dari Dalam Negeri/Luar Negeri:

Menerima Piagam Bakti Kekaryaan dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis)

Wilayah llPalembang,lg Februari2000; Certificateof AppointmentdariTheAsia-Posific

Reg i on al Scout Co m m ittee sebaga i AP R S pecia I i sts Pa ne I u ntu k ma sa ja bata n 201 2-201 5.

Jabatan yang pernah diduduki di kepanduan dan kepramukaan, antara lain,

Andalan Cabang Urusan Putera di Kwarcab Lampung-Tengah (1973-1975); Ketua

Lemcadika di Kwarcab Lampung-Tengah (1975-1985);Wakil Ketua Bidang Binawasa

(Tekpram) di Kwarcab Lampung-Tengah/Metro (1986-1993); Wakil Ketua Bidang

Binawasa (Tekpram) di Kwarcab Kota Metro (1998-2000); Ketua Lemdikada Gerakan

Pramuka Kwartir Daerah Lampung Periode: 2000-2005; Sebagai Andalan Nasional

tahun 2003-2008; Menjabat Kalemdikanas dari 2 Februari 2007-1 November 2014;

Pelatih Pembina Pramuka Wilayah Asia Pasifik,2012-2015.
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Pelatih Pembina Pnmuka Y$ilayah Asia Pasifilt, pedode 2012-2015
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A

aba-aba,85-96

B

Buddha,30

ruang lingkup dan intisari Tri-
pitaka dalam agama, 30-3 1

c....
cara mengolah sam'pdh .organik

menjadi kompos, 99-101

gerakan dasar baris berba ris, 89-92

H

hasta karya dari barang bekas, 109

Hindu,22

fungsi serta manfaat dari setiap Yoga
Asanas dalam agama,28

kidung Dharma Gita dalam agama,29

konsep ajaran asta brata dalam agama,
26-28

persembahyangan Panca Sem-
bah dalam agama,23-25

reinkarnasi dalam agama, 26

I

ikatan dan jenis-jenisnya, 42

lslam, 1

amilzakat dalam agama, 14-16

tatacara mengurus jenazah
dalam agama, 9-13

K

Katholilc 17

7 sakramen dalam agama, 17-19

10 perintah Allah dalam agama,
19-20

kesehatan reproduksi, 1 1 5-1 17

kerajinan tangan dari barang bekas,
1 07-1 08

keterampilan CPR, 1 18-121

kode morse dalam kepramuka an, 48-52

M

mempersiapkan bak penampungan
air, 106

menaksir, T4

kecepatan arus sungai, 7 8-7 9

kedalaman sungai, 7 9-80

lebar sungai,74

tinggi pohon,75-77 
'

P

penyakit infeki, degeneratif, dan yang
disebabkan perilaku tidak sehat,

113-114

penyaringan air, 1 03-1 06

Peran lndonesia diASEAN dan PBB,83

Peraturan Baris Berbaris (PBB), 84-85

perkemahan,l26

pernapasan buatan, 1 20

metode-metode, 120-121

peta lapangan,T0-74
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peta lokasi,70

peta perjalanan, T0

peta pita, 63-70

Protestan,20

pengajaran agama (katekisasi) dalam
agama,21-22

s

sampah organik 97

sandi, macam-ma cam, 52-61

sang merah putih,81-83

Saya Calon Penegak Laksana Harus
Dapat Mempraktikkan Cara-
Cara Menaksir, T4-80

Saya Calon Penegak Laksana Harus
Dapat Mengetahui tentang
Keracunan Makanan, Penyakit
lnfeksi, Penyakit Degeneratif,
dan Penyakit yang Disebabkan
Perilaku Tidak Sehat, 109-114

Sap Glon PenegakLaksana Harus Dapat
Mengetahui Kesehatan Re-
produ ksi da n Dapat Praktikkan
Pernapasan Buatan, 1 1 5-121

Saya Calon Penegak Laksana Harus
Dapat Membuat Kerajinan
Tangan dari Barang Bekas, 1 07-
108

Saya Calon Penegak Laksana Harus
Dapat Menguasai Morse, Sandi,

dan Semaphore,4S-62

Saya Calon Penegak Laksana Harus
Dapat Membuat Peta Pita,63-73

Saya Calon Penegak Laksana Harus
Dapat Mempraktikkan Peng-
olahan Sampah Organik, 97-1 01

Saya Calon Penegak Laksana Harus
Dapat Mempraktikkan Pen-
jernihan Air, 102-106

Saya Calon Penegak Laksana Harus
Dapat Mempraktikkan Per-
aturan Baris Berbaris (PBB),84-

96

Saya Calon Penegak Laksana Harus
Dapat Mempraktikkan Penge-

tahuan dan Keagamaan, 1-31

Saya Calon Penegak Laksana Harus
Mengetahui Sejarah, Arti, Tata-
cara Penggunaan dan Kiasan
Sang Merah Putih serta Peran

lndonesia dalam ASEAN dan
PBB, 81-83

Saya Calon Penegak Laksana Harus
Dapat Mempraktikkan Tali
Temali dan Membuat Pionering,
32-47

Saya Calon Penegak Lakana Harus Da pat
Menguasai Tanda-Tanda Alam
Saat Berkemah, 122-127

semaphore,6l-62

si m pul dan bentuk-bentu knya, 33-40

Syarat-Syarat Kecakapan Khusus (SKK),

146-147

T

tanda-tanda alam, 125-1 26

tanda-tanda alam dari naluri binatang,
123-126

tanda-tanda keracunan makanan, 1 1 1 -

113

Tanda Kecakapan Khusus (TKK), 144-
145

teknik penjernihan air, 102-103
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PRAtlllU KA PENEGAK LAKSANA

Seorang penegak laksana bagaikan mutiara bangsa yang

senantiasa memancarkan kecemerlangan cahaya kecer-

dasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik/
kinestetlknya bagi generasi muda lainnya sehingga akan

menjadi kebanggaan orang tua, guru, sekolah, dan masya-

rakatnya.

Buku ini diharapkan dapat lebih efektif membantu

calon pramuka penegak laksana dalam mempraktikkan
kegiatin latihan di gugus depan yang berpangkalan di

se[olah oleh siswa dan guru-gurunya sebagai pembina

pramuka dengan sungguh-sungguh melalui pengamalan

iri Satya dan Dasa Darma Pramuka, menempuh Syarat-

Syarat Kecakapan Umum, sefta mendapatkan Tanda Ke-

cakapan Khusus.

Di sqna qku berdiri, meryodi pandu ibuku,

Selamat menjelaj ahi dunia penegak!

Penerbit : MUSTIKAILMU rsBN 1?&-tae-?aqt{-31-1

,llilJllllllilll[ffiulttllBffi H#ifrHr,;j*i,';"
)ii:i ;'-1 ii"1 iti;:"i B-mait: mustika.ilmu@ymail,com
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