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KATA PENGANTAR  
 
 
 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb 
Salam Pramuka! 
 
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-
Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menerbitkan Buku Ragam 
Keterampilan Kepramukaan ini. 
 
Buku ini sejatinya berdasarkan pengetahuan, pengalaman serta pelatihan pembinaan 
dibidang kepramukaan yang pernah dialami, yang disusun sebagai pelengkap saja 
dari buku panduan yang pernah ada. 
 
Semoga dengan hadirnya buku ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 
anggota Pramuka yang akan atau telah memasuki dunia Penegak, serta juga mudah-
mudahan hadirnya buku ini juga dapat membantu Pelatih dan Pembina Pramuka 
dalam pembelajaran kepramukaan.  
 
Tak ada gading yang tak retak. Begitu juga tentunya buku ini jauh dari nilai 
kesempurnaan dan masih perlu dikoreksi maupun di evaluasi oleh berbagai pihak. 
Untuk itu kritik dan sarannya sangatlah kami harapkan. 
 
Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan akhir kata kami 
mengucapkan kepada semua pihak yang turut membantu terbitnya buku ini, terima 
kasih. 
 
Wassalamu‟alaikum Wr. Wb 
 

 
Palembang,  2020 

 
 
 

Tim Penyusun 
  



v 
 

SAMBUTAN 
KETUA KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA 

SUMATERA SELATAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assalamualaikum wr.wb Salam Pramuka! 
 
Sesuai dengan Instruksi Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Majelis 
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Pendidikan Kepramukaan di Gugusdepan di Wilayah Sumatera Selatan. 
 
Alhamdulilah Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 
rahmat kepada kita semua, sehingga buku ini dapat terbit  guna   meningkatkan   
pengetahuan  dan wawasan Kepramukaan di Sumatera Selatan sebagai pegangan 
bagi Pelatih/Pembina Pramuka dan peserta didik yang telah di susun oleh Kakak 
Fajar Kamizi, SH.I.,M.H. dkk, berjudul “Ragam Keterampilan Kepramukaan” 
 
Saya selaku Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan 
mengucapkan terima kasih Kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah 
membantu dalam penyusunan buku ini, kami menyampaikan penghargaan dan 
mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang 
selalu memberikan tuntunan, perlindungan, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita 
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KETERAMPILAN KEPRAMUKAAN 
 
 
 
Keterampilan kepramukaan merupakan keterampilan yang didapat seseorang 
pramuka dari kegiatan kepramukaan yang diikutinya, yang dengan  keterampilan 
kepramukaan itu selalu siap untuk dimanfaatkan sewaktu - waktu dalam 
menghadapi tantangan.  

 
Kualitas keterampilan kepramukaan pada seseorang pramuka sedikitnya 
tergantung pada: 
a. Golongan usia pramuka (S,G,T,D) 
b. Berapa lama pramuka tersebut mengikuti kegiatan kepramukaan  
c. Bagaimana kualitas pembinanya 

 
Keterampilan kepramukaan juga merupakan kebutuhan untuk dimiliki Pramuka, 
baik itu Pembina maupun peserta didik, karena masyarakat mempunyai asumsi 
bahwa seseorang pramuka pasti memiliki keterampilan kepramukaan yang dapat 
digunakan sebagai modal pramuka dalam kehidupannya sehari - hari di 
masyarakat.  
 
A. Macam – Macam Keterampilan Kepramukaan 

1. Keterampilan Spiritual. 
Keterampilan Spiritual ialah keterampilan sikap dan perilaku seseorang 
pramuka yang dalam keseharian mencerminkan perwujudan: 
a. Pengamalan kaidah - kaidah agama yang dianutnya. 
b. Pengalaman Prinsip Dasar Kepramukaan 
c. Pengamalan melaksanakan Kode Kehormatan Pramuka 
d. Pengamalan mengamalkan Pancasila. 

 
2. Keterampilan Emosional. 

Keterampilan Emosional ialah keterampilan menata emosi, sehingga yang 
bersangkutan antara lain menjadi pramuka yang: 
a. Cermat dalam menghadapi masalah, 
b. Bijak dalam mengambil keputusan, 
c. Sabar, 
d. Tidak tergesa - gesa dalam menentukan sikap, 
e. Menghormati lawan bicara,  
f. Sopan, 
g. Santun dalam berbicara, 
h. Hormat kepada orang tua, 
i. Ulet, tabah dan tangguh – pantang menyerah. 
j. Kreatif dan adaptif. 
 

3. Keterampilan Sosial  
Keterampilan sosial ialah keterampilan-keterampilan yang muncul/timbul 
karena dorongan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat, 
diantaranya terhadap kebutuhan masyarakat, diantaranya: 
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a. Keterampilan PPPK (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), 
diantaranya : 
1) Keterampilan tentang kesehatan lapangan. 
2) Keterampilan dapur umum. 
3) Keterampilan tentang evakuasi. 
4) Keterampilan Search And Rescue (SAR). 

b. Keterampilan tentang kesehatan masyarakat. 
c. Keterampilan tentang pengamanan masyarakat. 

1) Keterampilan pengamanan TKP (Tempat Kejadian Perkara). 
2) Keterampilan pemadam kebakaran. 
3) Keterampilan konservasi tanah dan air. 
4) Keterampilan tentang tanaman dan tanaman obat keluarga (Toga).  

d. Pengetahuan dan penghayatan tentang bela negara 
 

4. Keterampilan Intelektual 
Keterampilan Intelektual adalah peningkatan daya nalar anggota Pramuka 
yang biasanya diberikan lewat permainan, atau kegiatan yang berkaitan 
dengan Orienteering. Keterampilan ini tidak seperti yang diberikan dalam 
sekolah formal. 
 
Jenis keterampilan intelektual dalam kepramukaan antara lain : 
a. Permainan KIM 
b. Jigsaw, menyusun Puzzle 
c. Navigasi  
d. Problem Solving atas masalah-masalah social, budaya, pendidikan dll 

 
5. Keterampilan fisik atau kinestetik. 

Keterampilan Fisik ialah keterampilan yang secara fisik menjadi kebutuhan 
Pramuka sebagai bekal dalam mengatasi tantangan/ rintangan.  Yang 
tergolong keterampilan fisik ini banyak macamnya, yaitu : 
a. Tali-temali 
b. Memahami peta, kompas dan cara menggunakannya 
c. Isyarat dan sandi 
d. Menaksir, 
e. Olah raga dan keterampilan mengemudi, dll 
(Uraian tentang keterampilan fisik ini akan dijelaskan pada bahasan dan 
selanjutnya). 

 
Disamping kelima keterampilan tersebut, anggota Pramuka juga diharapkan 
memiliki keterampilan lain, seperti : 
 

1. Keterampilan Mengenal Alam 
Keterampilan mengenal alam adalah keterampilan untuk mengembangkan 
kesadaran anggota Pramuka terhadap alam lingkungannya agar dapat 
memelihara dan memanfaatkannya untuk kehidupan manusia. 

 
2. Keterampilan Manajerial 

Keterampilan Manajerial ialah keterampilan merencanakan dan mengelola 
kegiatan sehingga mencapai kesuksesan.  Pramuka yang memiliki 
keterampilan manajerial, di antaranya memiliki keterampilan: 
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a. Kepemimpinan (memiliki kemampuan dalam hal hubungan 
interpersonal, memberi/menyampaikan informasi, memutuskan  atau 
interpersonal role, information role, dan decission role).  

b. Perencanaan, pemrograman, pengorganisasian atau pengaturan, dan  
kemampuan melaksanakan  kegiatan  

c. Administrasi  
d. Membangun jaringan,  
e. Memonitor, mensupervisi, mengevaluasi, membina  
f. Penyusunan pelaporan  
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SEMAPHORE 
 
 
 
Semaphore adalah suatu cara mengirim dan menerima berita dengan 
menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung 
tangan. Informasi yang diberikan akan dibaca melalui posisi bendera atau tangan. 
Namun, yang umumnya digunakan dalam semaphore adalah bendera, yang 
dinamakan bendera semaphore.  
 
Penemu semaphore adalah Claude Chappe (25 Desember 1763 - 23 Januari 
1805). Ia lahir di Brûlon, Sarthe, Prancis, dan merupakan cucu seorang baron 
Prancis. Pada tahun 1792, Claude Chappe menunjukkan sistem komunikasi 
praktis semaphore, yang akhirnya membentang ke seluruh Prancis. Itu adalah 
sistem telekomunikasi praktis pertama pada zaman industri, sehingga menjadikan 
Chappe dikenal sebagai sang maestro telekomunikasi di masanya. 
 
Di Indonesia, semaphore biasa diterapkan sebagai salah satu keahlian dalam 
kegiatan pramuka. Biasanya kegiatan semaphore diajarkan sejak level pramuka 
siaga, dan merupakan keterampilan yang dipraktikkan pada acara perkemahan. 
 
Selain dalam pramuka, semaphore juga digunakan sebagai bentuk sinyal kereta 
api pertama. Sinyal semaphore untuk kereta api diperagakan oleh sebuah tiang 
yang memiliki lengan yang bisa memutar, dan akan menunjukkan sinyal kepada 
masinis. Sinyal itu dipatenkan oleh Joseph James Stevens, dan hingga saat ini 
menjadi sinyal mekanis yang paling sering digunakan di berbagai negara. 
 
Semaphore kini menggunakan dua bendera yang berbentuk persegi, yang 
memiliki ukuran 45cm x 45cm dan merupakan gabungan dua buah segitiga sama 
kaki yang masing-masing berwarna merah dan kuning. Pemilihan warna ini 
disengaja karena warna ini terlihat mencolok walaupun terlihat dari jarak yang 
sangat jauh. Sebenarnya warna bendera tergantung asal pesan itu dikirimkan, jika 
dikirimkan dari laut, maka benderanya berwarna merah dan oranye, jika dikirimkan 
dari darat maka bendera akan berwarna biru dan putih. Di Indonesia bendera 
yang biasa digunakan dalam kegiatan kepramukaan berwarna merah dan oranye. 
Namun sebenarnya warna bendera itu sendiri tidaklah terlalu penting, itu hanya 
merupakan pertanda agar pesan lebih mudah ditangkap. 
 
Sejarah Penemuan Semaphore 
 
Pada tahun 1971 telegraph optik ditemukan kembali 
dan disempurnakan oleh Claude Chappe yang 
berkebangsaan Perancis, cucu seorang baron 
Prancis. Ia dibesarkan untuk layanan gereja, namun ia 
kehilangan pekerjaan selama Revolusi Perancis . Ia 
menjalani pendidikan di Lycée Pierre Corneille di 
Rouen. Dia dan empat saudaranya yang menganggur 
memutuskan untuk mengembangkan sebuah sistem 
praktis stasiun relay semaphore, tugas yang diusulkan 
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di zaman kuno, namun tidak pernah direalisasikan. Kakak Claude, Ignace Chappe 
(1760-1829) adalah anggota Majelis Legislatif selama Revolusi Perancis. Dengan 
bantuannya, Majelis mendukung proposal untuk membangun jalur relay dari Paris 
ke Lille (lima belas stasiun, sekitar 120 mil), untuk membawa berita dari perang.  
Chappe memberikan nama pada penemuannya yang pertama dengan nama 
"tachygraph", yang berarti penulis cepat. Lalu kemudian seorang teman 
menyarankan nama yang berarti seorang penulis jauh, telegraph.  
 
Pada 1792, pesan pertama berhasil dikirim antara Paris dan Lille. Pada 1794, 
dengan semaphore informasi dari Paris tentang berita penangkapan Condé-sur-
l'Escaut dari Austria sampai hanya kurang dari satu jam setelah itu terjadi. Lalu 
kemudian jalur lain pun dibangun, termasuk garis dari Paris ke Toulon. Sistem ini 
banyak ditiru oleh negara-negara Eropa lainnya, dan digunakan oleh Napoleon 
untuk mengkoordinasikan kerajaan dan tentara.  
 
Pada 1805, Claude Chappe bunuh diri di Paris dengan melemparkan dirinya ke 
dalam sumur di hotelnya. Dia dikatakan tertekan oleh penyakit, dan diklaim oleh 
saingannya bahwa ia telah menjiplak dari sistem semaphore militer.  
 
Pada tahun 1824 Ignace Chappe berusaha untuk meningkatkan minat dalam 
menggunakan garis semaphore untuk pesan komersial, seperti harga komoditas. 
Namun, dunia usaha menolak. Kemudian pada 1846, pemerintah Perancis 
berkomitmen untuk sebuah sistem baru telegraph listrik baris dengan 
menggunakan sandi morse. Lalu kemudian muncul pula Telegraph elektrik. 
Telegraph elektrik merupakan teknologi sebelum surat elektronik (email) dan 
internet. Sejak tahun 30-an, pengiriman gambar sudah dapat dilakukan. Sebuah 
variasi dengan menggunakan keyboard juga dikembangkan, agar teknologi dapat 
digunakan orang yang tidak mengerti kode morse.  
 
Telegraph optik dan elektrik pada dasarnya sama dengan internet dan email. Alat-
alat komunikasi ini menggunakan bahasa kode dan stasiun untuk mengirim 
informasi jarak jauh. Telegraph optik menggunakan sinyal visual, telegraf elektrik 
dengan titik dan garis, internet dengan angka 1 dan 0.  
 
Api dan jejak asap juga merupakan sistem telegraph jika dikombinasi dengan 
teleskop, bisa menjadi seefisien telegraph optik. Tentu saja email lebih efisien dari 
telegraph optik. Tetapi ini tidak mengubah kenyataan bahwa telegraph yang 
memiliki teknologi rendah juga bisa memberi hasil yang sama tanpa 
manggunakan kabel ataupun energi, sedangkan internet mempunyai gumpalan 
kabel dan menyerap persediaan energi kita dengan cepat.  Dengan munculnya 
telegraph listrik ini pun, perlahan-lahan telegraph Chappe berakhir pada tahun 
1852. 
    
Semaphore ini juga merupakan bentuk sinyal kereta api pertama. Sinyal 
Semaphore diperagakan oleh sebuah tiang yang memiliki lengan yang bisa 
memutar dan akan menunjukan sinyal kepada masinis. Sinyal ini dipatenkan oleh 
Joseph James Stevens dan hingga saat ini telah menjadi sinyal mekanis yang 
paling sering digunakan di berbagai negara. 
 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_James_Stevens&action=edit&redlink=1
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Gambar alat dan kode semaphore ciptaan Claude Chappe 

 
 
Penggunaan Semaphore dalam Pramuka 
 
Di Indonesia, semaphore biasa diterapkan sebagai salah satu keahlian yang harus 
dimiliki dalam kegiatan pramuka. Biasanya kegiatan semaphore ini diajarkan sejak 
dalam level pramuka siaga dan merupakan keterampilan yang dipraktekan pada 
acara perkemahan. Namun seiring dengan semakin redupnya kegiatan pramuka 
di Indonesia, maka keterampilan semaphore ini pun semakin jarang dikenal orang. 
 
Contoh Bendera Semaphore : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cara mengirim dan menerima berita dalam semaphore adalah sebagai berikut: 
1. Usahakan untuk mengirim atau menerima berita berada di tempat yang 

terang. 
2. Untuk pengirim sebaiknya dilakukan oleh dua orang atau tiga orang, satu 

sebagai pengirim isyarat, satu sebagai pembaca isyarat dan satu lagi sebagai 
pembawa kunci kode isyarat jika belum hafal 

3. Sikap pengirim tegak, dan dua orang lainnya jongkok tanpa menghalangi si 
pengirim. 

4. Sebelum mengirim berita , kirim perhatian kepada si penerima. Jika siap 
penerima menjawab dengan “K” 

5. Kirimkan hurufperhuruf dari tiap perkataan 
6. Untuk menyatakan perkataan telah selesai dipakai tanda bendera dipegang 

bersilang kebawah dan juga digunakan kalau ada huruf kembar. 
7. Jika tiap perkataan diterima dengan baik penerima menyatakan dengan 

mengirim huruf “C” 
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8. Bila pengirim menghendaki membuat angka. Maka lebih dahulu harus 
memberi tanda A sesudah itu baru membuat angkanya. 

9. Jika penerima menghendaki supaya kiriman terakhir di ulangi kirimkan 
kepada pengirim “ INI” dirangkai. 

10. Jika pengirim membuat kekeliruan kirimkan huruf “ E” delapan kali. 
11. Berita selesai dinyatakan dengan huruf “AR” tunggulah si penerima mengirim 

huruf “R” artinya ia telah menerima dengan baik. 
 
Berikut Pergerakan dalam Semaphore : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk membuat sandi angka, sebelum memulai sandi maka harus diawali dengan 
sandi “Nomor” dan jika ingin kembali membuat sandi huruf maka harus membuat 
sinyal “J” Beberapa sandi lainnya yang biasa digunakan dalam semaphore adalah; 

1 7 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G Z 

3 

2 

4 

5 

6 

7 

8 
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1. U-R   : Berita siap dimulai 
2. K   : Siap menerima berita 
3. E (8 kali)  : Error / ada kesalahan 
4. I-N-I   : Ulangi 
5. A-R   : Berita selesai 
6. R   : Dapat menerima dengan baik 
7. A-S   : Tunggu 
8. M-K   : Geser kanan 
9. M-L   : Geser kiri 
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M O R S E 
 
 
 
Kode Morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan 
menggunakan sinyal kode. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F.B. Morse dan 
Alfred Vail pada tahun 1835. Kode Morse juga digunakan dan dipelajari di dunia 
kepramukaan atau kepanduan. Dalam dunia kepramukaan 
kode Morse disampaikan menggunakan senter atau peluit pramuka. 
Kode Morse disampaikan dengan cara menuip peluit dengan durasi pendek untuk 
mewakili titik dan meniup peluit dengan durasi panjang untuk mewakili garis. 
 
A. Biografi Penemu Morse 

 
Dikenal sebagai tokoh yang menemukan mesin 
telegraf dan juga merancang kode morse yang 
sangat berguna. Samuel Finley Breese Morse, 
itulah nama lengkapnya, dilahirkan pada tanggal 
27 April 1791 di Charlestown, luar kota dari 
Boston, Massachusetts. Sejak berusia empat 
tahun, Morse sangat tertarik menggambar. Ketika 
berusia empat tahun, ia mencoba menggambar 
wajah gurunya. Saat menginjak 14 tahun, ia 
mencoba mengumpulkan uang saku dengan cara 
menggambar wajah teman-temannya dan orang-
orang di kota tersebut. 
 
Ketika belajar di Yale College, Morse bukanlah siswa yang pintar. 
Ketertarikannya pada sains timbul saat mengikuti kuliah tentang 
perkembangan terbaru tentang kelistrikan. Akan tetapi, ia merasa lebih 
nyaman apabila menggambar potret-potret miniatur. Suatu hari, ia mengirim 
surat kepada orang tuanya, tentang keinginannya menjadi pelukis. 
 
Ayah dan ibunya khawatir apabila ia tidak dapat mencukupi kebutuhan 
hidupnya dengan menjadi seorang pelukis. Jadi, mereka menyuruhnya untuk 
menjadi penjual buku saja. 
 
Akhirnya, Morse bekerja sebagai penjual buku, tetapi pada malam harinya dia 
tetap saja melukis. Orang tuanya menyadari akan kecintaan Morse terhadap 
dunia seni. Mereka mencoba dan mencari serta mengumpulkan uang untuk 
menyekolahkan Morse di sebuah sekolah seni di London. 
 
Ketika Samuel Morse berada di Royal Academy di London, gurunya selalu 
mengatakan, dirinya selalu saja belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Ia 
memiliki sekira 20 tugas gambar yang belum ia selesaikan. Morse tetap 
melakukan kesalahan ini berulang-ulang hingga gurunya sering 
menasihatinya. 
 
 



10 
 

Akhirnya, ia mencoba membuat model patung Herkules yang terbuat dari 
tanah liat di kelas. Gurunya sangat menyukai patung tersebut dan menyuruh 
Morse untuk mengikutkannya pada sebuah lomba. Tak salah lagi. Ia pun 
berhasil memenangkan sebuah medali emas untuk karyanya itu. Rasa 
percaya yang tinggi, membuat Morse berhasil menemukan apa yang terbaik 
untuk dirinya. Ia mulai mencoba lagi menggambar foto-foto orang di Eropa. 
 
Pada tahun 1818, ia menikah dan kemudian memiliki dua orang putra serta 
seorang putri. Ternyata hidup itu tidaklah mudah. Tidak seorangpun yang 
memberinya uang terhadap hasil lukisan-lukisannya sampai Morse tidak 
memiliki uang sama sekali. Pada 1825, isterinya meninggal akibat serangan 
jantung. Morse bahkan tidak mengetahui apa yang terjadi pada isterinya, dan 
kapan istrinya itu meninggal dunia. Ia selalu bersedih dan membuat hampir 
saja menyerah untuk terus melukis. 
 
Setelah itu, Morse dan beberapa orang pelukis lainnya mencoba mendirikan 
National Academy dan ia pun menjadi presidennya yang pertama. Ia bekerja 
sebagai pelukis dari pukul tujuh pagi hingga tengah malam. Ia berhasil terpilih 
sebagai pelukis di ruangan bundar di capitol, Amerika. 
 
Pada Oktober 1832, Morse dan keluarganya berlayar pulang kembali dari 
Eropa dengan kapal bernama Sully. Ketika itu, Morse mendengar percakapan 
tentang penelitian electromagnet yang baru ditemukan, dan kemudian muncul 
dalam benaknya tentang konsep telegraf elektrik. 
 
Ia berhasil menciptakan model telegraf pertamanya di tahun 1835, yang 
dioperasikan di gedung Universitas New York, tempat ia mengajar seni. 
Karena miskin, Ia membuat model tersebut dari bahan-bahan kasar seperti 
penyangga kanvas tua sebagai penyangga, bateri buatan sendiri dan jam tua 
untuk menggerakkan kertas yang garis dan titik akan direkamkan. 
 
Dengan pertolongan teman-temannya, yaitu Leonard Gale dan Alfred Vail, 
Morse mengajukan hak paten untuk telegraf barunya pada tahun 1837, yang 
diberi penjelasan termasuk sebuah sandi yang terdiri dari titik dan garis untuk 
mewakili huruf-huruf, sebuah kamus untuk mengubah huruf-huruf tersebut 
menjadi kata-kata, dan seperangkat jenis gigi gergaji untuk mengirim sinyal.  
 
Pada tahun 1838, dalam sebuah eksebisi tentang telegrafnya di New York, 
Morse mentransmisikan sepuluh kata per menit. Dia menggunakan kamus 
huruf-kata miliknya, dan menggunakan sandi titik-garis untuk menulis surat 
secara langsung.  
 
Tahun 1844, tepatnya pada tanggal 24 Mei 1844, Morse mengirimkan pesan 
pertama melalui telegrafi Amerika, dari Washington ke Baltimore, dengan 
kode morse “What hath God wrought”, kata-kata pesan itu adalah “Apakah 
yang telah Tuhan Tulis”. 
 

Tahun 1846, perusahaan-perusahaan swasta menggunakan paten Morse, 
dan membangun jaringan telegraf dari Washington, mencapai Boston dan 
Buffalo, dan bahkan dikembangkan lebih jauh. 
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Morse yang tidak puas dengan karir seninya, telah memberikan seluruh 
waktunya bagi telegraf. Morse meninggal karena penyakit pneumonia di New 
York, pada 2 April 1872, di usianya yang ke- 80. Dia dimakamkan 
dipemakaman Greenwood, Brooklyn. 

 
B. Awal Penggunaan Kode Morse 

Kode morse pertama kali digunakan secara luas setelah teknologi radio dan 
telegrafi berkembang pesat di akhir abad ke-19. Pada awal-awal 
penggunaannya kode morse dipakai untuk pengiriman pesan antara dua 
tempat yang terpisah jauh dengan menggunakan teknologi radio CW 
(constant wave) atau gelombang tetap sebelum ditemukannya komunikasi 
radio dengan suara. Hal ini dikarenakan radio pada masa awalnya masih 
pada penggunaan gelombang rendah, yang tidak mampu mengirimkan 
gelombang suara, namun dapat mengirimkan bunyi sederhana seperti bunyi 
panjang-pendek dari kode morse. 
 
Kode morse tidak lagi dipergunakan sebagai modul komunikasi resmi 
Angkatan Laut internasional pada tahun 1997 dan diganti dengan sistem 
GMDSS yang menggunakan satelit, bukannya gelombang radio, namun 
sampai saat ini kode morse masih aktif digunakan dalam komunikasi jarak 
jauh antar kapal laut atau menara darat internasional. 
 

C. Penggunaan Sipil 
Tombol transmisi morse tipe satu tombol. Model ini umum digunakan sejak 
Perang Dunia ke-2. Kini model varian dua tombol (masing-masing untuk titik 
dan garis) lebih umum digunakan dalam pengiriman kode morse. 
 
Pada masa awal perkembangannya hingga pertengahan abad ke-20, kode 
morse yang dikirim melalui telegraf adalah media komunikasi yang 
jangkauannya terluas dan tercepat, dan menjadi sarana utama pengiriman 
berita di kantor-kantor pos di seluruh dunia hingga saat telepon menjadi 
populer di masyarakat. Namun hingga saat ini, radio amatir (radio non 
pemerintah, komersial maupun militer), termasuk ORARI Indonesia masih 
aktif menggunakan kode morse dalam berkomunikasi maupun berpartisipasi 
dalam kontes. 
 
Kode morse juga masih dicantumkan dalam pedoman radio telepon 
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, walaupun hanya digunakan 
dalam keadaan tertentu saja. Pelayaran sipil juga masih menggunakan kode 
morse untuk komunikasi jarak jauh. 
 
Sinyal yang paling umum disepakati dan digunakan dalam Kode Morse 
adalah sinyal "SOS" (... --- ...), yaitu kode yang digunakan sebagai tanda 
adanya bahaya yang telah disepakati oleh berbagai perjanjian maritim 
internasional, dan di beberapa negara dan wilayah menggunakan tanda ini di 
luar situasi gawat darurat dapat berakibat kepada ancaman hukuman. Kapal 
yang berada dalam bahaya dapat mengirimkan tanda ini sebagai sinyal 
darurat, baik dalam bentuk sinyal radio, lampu tanda, peluit atau bendera. 
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D. Metode dan Cara Penggunaan 
Durasi pengiriman kode morse diukur dalam satuan Kata Per Menit (word per 
minute; disingkat WPM), dan berkisar di antara 8-50 WPM di dalam 
penggunaannya secara umum melalui jaringan radio atau media lain. 
 
Titik = 1 satuan waktu 
Garis = 3 Satuan waktu 
Jeda antar huruf = 3 satuan waktu 
Jeda antar kata = 7 satuan waktu 
 

E. Kode Morse dalam Kepramukaan 
Kode morse juga digunakan dan dipelajari di dunia kepramukaan atau 
kepanduan. Dalam dunia kepramukaan kode morse disampaikan 
menggunakan senter atau peluit pramuka. Kode morse disampaikan dengan 
cara menuip peluit dengan durasi pendek untuk mewakili titik dan meniup 
peluit dengan durasi panjang untuk mewakili garis. 
 
Kemampuan menerima dan mengirimkan kode morse merupakan salah satu 
dari kecakapan yang dapat menerima Tanda Kecakapan Khusus. Kode 
morse juga digunakan sebagai kunci dalam memecahkan Sandi Rumput, dll. 
 
Alfabet dalam kode morse 
A  = • –  J  = • – – – S  = • • • 
B  = – • • •  K  =  – • – T  = – 
C  = – • – • L  =  • – • • U  = • • – 
D  = – • • M  =  – – V  = • • • – 
E  = • N  =  – • W = • – – 
F  = • • – • O  =  – – – X  = – • • – 
G  = – – • P  =  • – – • Y  = – • – – 
H  = • • • • Q  =  – – • – Z  = – – • • 
I  = • •  R  = • – • 
 
Tanda Baca : 
Titik (.)  =  • • • • • •   
Titik Koma (;) =  – • – • – • 
Koma (,) =  • – • – • –   
Titik Dua (:) =  – – – • • • 
Garis Pemisah (-) =  – • • • • –   
Tanda Seru (!) =  – – • • – – 
Tanda Tanya (?)  =  • • – – • • 
 
Angka : 
1  = • – – – – 6  = – • • • • 
2  = • • – – – 7  = – – • • • 
3  = • • • – – 8  = – – – • • 
4  = • • • • – 9  = – – – – • 
5  = • • • • • 10 = – – – – – 
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F. Metode penghafalan 
Beberapa metode umum digunakan untuk memudahkan penghafalan kode 
ini, baik visual, auditori dan metode lain yang masih terus berkembang. 
 
1. Metode rumus bangunan Morse 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bangunan Morse  

 
2. Metode Koch 

Metode Koch adalah metode pembelajaran pengiriman kode morse 
dengan sistem gradual. Latihan dengan metode Koch dimulai dengan 
menggunakan dua huruf yang diulang terus menerus, (umumnya E dan T 
untuk alasan pembiasaan dengan interval).  
 
Setelah seseorang menguasai dua huruf ini dan dapat membaca maupun 
mengirimkannya dengan cepat, maka satu huruf ditambahkan, dan 
seterusnya hingga seseorang yang mempelajari kode morse dapat 
menguasai pembacaan maupun pengiriman kode melalui pembiasaan. 
 

3. Metode Substitusi 
Metode ini umum digunakan di kepramukaan Indonesia, yaitu dengan 
membuat padanan kata yang berawal dari alfabet latin, dan setiap O 
mewakili garis ( - ), dan setiap huruf vokal lain mewakili titik (.) 
 
A  : Ano (. –) N  : Notes (- .) 
B  : Bonaparte (- ...) O  :  Omoto (- – -) 
C  : Coba – coba (- . – .) P  :  Pertolongan (. – - .) 
D  : Dominan (- . .) Q  :  Qomokaro (- – . –) 
E  : Egg (.) R  :  Rasove (. – .) 
F  : Father Joe (. . – .) S  :  Sahara (. . .) 
G  : Golongan (- – .) T  :  Ton (-) 
H  : Himalaya (. . . .) U  :  U'nesco (. . –) 
I  : Islam (. .) V  :  Versikaro (. . . –) 
J  : Jago loro (. – - -) W  :  Winoto (. – -) 
K  : Komando (- . –) X  :  Xosendero (- . . –) 
L  : Lemonade (. – . .) Y  :  Yosimoto  (- . – -) 
M  : Motor (- -) Z  :  Zoroaster (– – ..) 
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4. Metode Pengelompokan 
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, 
seperti : 
Alfabet dengan kode morse yang berkebalikan : 
 
E = .  T = - 
I = ..  M = -- 
S = ...  O = --- 
H = ....  KH = ---- 
K = -.-  R = .-. 
X = -..-  P = .--. 
 
Alphabet dengan kode morse yang berlawanan 
A = .-  N = -. 
U = ..-  D = -.. 
V = ...-  B = -... 
W = .--  G = --. 
F = ..-.  L = .-.. 
Y = -.--  Q = --.- 
 
Tidak memiliki pasangan 
C = -.-. 
J = .--- 
Z = --.. 
 

Beberapa metode lain masih dikembangkan untuk mempermudah 
penghafalan kode morse, seperti tabel morse, podcast online, dan "lagu 
morse" yang mempermudah penangkapan dengan pendengaran 

 
G. Alat - Alat yang Digunakan Dalam Kode Morse 

Selain bunyi peluit pendek – panjang, kode morse juga bisa disampaikan 
dengan menggunakan alat-alat lain, yaitu : 
1. Cahaya atau Sinar, seperti : lampu, lilin, senter, api dll 
2. Gerak, Seperti : Asap, Bendera, Lambaian tangan, kedipan mata dll. 
3. Tulisan, seperti : Sandi, Kode dll 
4. Denyut Listrik (pada kabel telegraph) 

 
H. Bendera Morse 

Ada dua macam contoh bendera morse. Warna dipilih sesuai dengan latar 
belakang tempat pengirim, agar bendera dapat dilihat jelas dari jarak jauh. 
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TALI TEMALI DAN PIONERIING 
 
 
 
Pramuka memang sudah tidak asing dengan tali temali, karena itu adalah 
kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap Pramuka. Keterampilan tali 
temali memiliki jenis yang berbeda-beda dan beragam bentuknya. Masing-masing 
jenis tali temali memiliki jenis simpul yang berbeda dan fungsi yang berbeda pula. 
Dengan menguasai keterampilan tali temali, maka setiap Pramuka akan mudah 
dalam mendirikan tenda, mengikat kayu, membuat jembatan dan kebutuhan-
kebutuhan lainnya.  
 
Dalam tali temali, kita sering mencampur adukan antar tali, simpul dan ikatan. Hal 
ini sebenarnya berbeda sekali. Berikut perbedaannya : 
 
- TALI =  Bendanya 
- SIMPUL =  Antara tali dengan tali 
- IKATAN =  Tali dengan benda lain (umpamanya dengan kayu dan 

sebagainya) 
 
Tali adalah jalinan serat alami atau buatan yang diulin atau dianyam agar 
regabung menjadi kesatuan yang lebih kuat. Tali bukan kabel atau kawat, walau 
begitu tali memiliki kekuatan dan kelenturan yang tidak dimiliki oleh keduanya. 
 
Tali sebenarnya bisa dbuat dengan bahan berserat apa saja, walau begitu tali 
umumnya dibentuk dari serat alami atau bahan sintetis (buatan) tertentu. Serat 
sintetis umumnya lebih kuat dari serat alami, namun juga memiliki kelemahan, 
misalnya sangat licin saat dipegang. 
 
Serat alami untuk tali biasanya dari bahan serat manila, linen, jerami, serat kapas 
dan lainnya. Serat sintetis yang biasa digunakan untuk tali adalah polipropilin, 
nilon, polyster, aramid atau arkilik. Beberapa jenis tali yang lain dibuat dari bahan 
campuran beberapa serat. 
 
A. Fungsi Tali 

Tali merupakan alat yang sangat penting dalam banyak bidang, seperti bidang 
kontruksi, pelayaran, penjelajahan, olahraga, pertunjukan dan Komunikasi.  
 
Untuk menggunakan tali dalam berbagai penggunaannya, telah dikembangkan 
berbagai macam simpul tali. Selain itu, dalam pemanfaatannya, tali juga 
dikembangkan dengan berbagai teknik ikat. 
 

B. Sejarah Tali 
Tali telah digunakan sejak zaman prasejarah. Menurut penelitian, kemungkinan 
tali pertama terbuat dari sulur tanaman yang menjalar, kemudian diikuti dengan 
usaha pertama untuk menyatukan suur-sulur itu menjadi satuan dengan 
memilin atau menganyamnya.  
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Sejauh ini bukti keberadaan tali tertua berupa cap tali yang menempel pada 
lempung terbakar yang ditemukan di gua-gua di Lascaux, berasal dari sekitar 
15.000 tahun lampau. Pada zaman prasejarah, tali tampaknya telah menjadi 
tumpuan untuk berburu, membuat perangkap, menarik, mengencangkan, 
mengikat, mengangkat ataupun memanjat. 
 
Masyarakat Mesir kuno, kemungkinan besar adalah yang pertama 
mengembangkan alat khusus untuk membuat tali. Masyarakat Mesir kuno telah 
mengenal tali temali sejak 4000 tahun sebelum Masehi, dan biasanya 
masyarakat Mesir kuno membuat tali dari serat sejenis tumbuhan air. Pada 
zaman kuno, tali dibuat dari serat pohon kurma, flax, rerumputan, papyrus, kulit 
atau bulu binatang. 
 
Mulai sekitar tahun 2800 sebelum Masehi, bangsa China mulai membuat tali 
dari bahan rami. Kemudian beberapa ribu tahun selanjutnya, tali dan 
penggunaan tali telah menyebar di seluruh Asia. 
 
Pada abad 15, ilmuan serba bisa Italia, Leonardo Da Vinci, menggambar suatu 
mesin untuk membuat tali. Namun gambar rancangan tersebut tidak pernah 
dibuat menjadi nyata.  
 
Pada tahun 1586, Dominico Fontana mendirikan Obelisk (tugu batu) seberat 
327 ton di alun-alun Saint Peter dengan bantuan tali-tali, katrol-katrol, 900 
orang dan 75 kuda. Hingga akhir abad 18, beberapa mesin pembuat tali telah 
ditemukan dan bekerja dengan baik. Pada era modern, sebagian tali masih 
dibuat dari serat tumbuhan. 
 

C. Pemeliharaan Tali 
Beberapa jenis tali yang digunakan umumnya pada kepramukaan adalah tali 
yang terbuat dari bahan nylon, yang mempunyai kelemahan dan kekurangan. 
Kelebihannya antara lain: 
a. Ringan dan mudah diatur 
b. Mudah dibuat simpul dengan kekuatan tarik yang merata 
c. Mempunyai elastisitas yang tinggi dan meredan sentakan 
d. Menyerap sedikit air 

 
Serta kekurangan dari nylon yaitu: 
a. Tidak tahan terhadap panas 
b. Mudah meleleh pada temperature yang tinggi 

 
Agar tali tahan lama dan dapat dipergunakan untuk jangka waktu yang panjang 
tali harus dan perlu diberi perlakuan khusus setelah dipakai kegiatan. Lakukan 
beberapa langkah berikut untuk pemeliharaan tali: 
1. Kotoran/kerikil yang melekat pada tali dicuci dengan air dingin (tidak tahan 

terhadap panas) dan dikeringkan di tempat yang tidak terkena matahari 
langsung (diangin-anginkan). 

2. Tali harus dijauhkan dari bahan-bahan yang merusak tali, misalnya; air 
accu, oil, minyak, bahan-bahan kimia,dll. 
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3. Penyimpanan tali pada tempat/ruangan tertentu yang terhindar dari cahaya 
matahari secara langsung, dan diusahakan sirkulasi udara lancar dengan 
kelembaban rendah. 

4. Tali disimpan dalam keadaan kering dan digantung dalam bentuk lingkaran 
atau gulungan yang secara sederhana dan mudah diurai kembali 

 
Hasil bentukan dari tali, yaitu terdiri dari: simpul, ikat dan jerat. Simpul, ikatan, 
maupun jerat yang baik dan benar adalah simpul, ikatan, dan jerat yang dapat 
digunakan dengan kuat, tidak mudah lepas dan mudah untuk dilepas kembali. 

 
A. Tali – temali 

Ialah keterampilan dengan menggunakan dasar tali, dikelompokkan dalam : 
1. SIMPUL, ialah ikatan pada tali, di antaranya : 

1) Simpul ujung tali 
Ialah simpul yang digunakan untuk menjaga  agar ujung tali tidak 
terurai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Simpul Mati 
Simpul mati biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. 
Selain itu Simpul mati juga digunakan untuk menyambung dua tali 
yang sama besar. 
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3) Simpul Pangkal 
Simpul pangkal merupakan simpul yang sering digunakan untuk 
mengawali atau mengakhiri suatu simpul lain nya. contoh jika kita ingin 
membuat ikatan palang maka langkah pertama kita harus membuat 
simpul pangkal terlebih dahulu pada salah satu tongkat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Simpul Hidup 
Simpul hidup berfungsi untuk mengikat suatu benda akan tetapi untuk 
melepasnya tidak susah biasanya di gunakan untuk mengikat hewan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Simpul Anyam 
Simpul Anyam adalah simpul yang digunakan untuk menyambung 2 
utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaaan kering.  
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6) Simpul Anyam Berganda 
Simpul untuk menyambung dua tali yang tidak sama besarnya dalam 
kondisi basah atau kering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Simpul Erat 
Digunakan untuk memulai suatu ikatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Simpul Tarik 
Simpul digunakan untuk menuruni tebing/pohon dan tidak akan 
kembali. 
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9) Simpul Penarik 
Simpul yang digunakan untuk menarik benda yang besar seperti 
pohon dll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) Simpul Gulung 
Simpul yang gunanya untuk diikatkan pada tali penarik agar orang lain 
dapat membantu menarik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) Simpul Kursi 
Simpul yang gunanya untuk mengangkat dan menurunkan orang atau 
barang 
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12) Simpul Kembar 
Simpul untuk menyambung dua tali yang sama besar dan dalam 
kondisi licin atau basah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) Simpul Jangkar 
Digunakan untuk membuat tandu darurat atau untuk mengikat ember 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14) Simpul Tambat 
Simpul tambat juga berfungsi sebagai awalan pada simpul simpul 
yang lainnya 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-7-3xQbbUxi4/UbUg11ne4VI/AAAAAAAAAqE/U1XrjzcBc9Y/s1600/simpul-jangkar.jpg
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2. IKATAN 
1) Ikatan palang 

Ikatan untuk membentuk palang  
yang bersudut 90 derajat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Ikatan silang 
Ikatan untuk membentuk tongkat bersilangan dan talinya membentuk 
diagonal 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Ikatan Canggah 
Fungsi ikatan tersebut menyambung tongkat dengan tali secara vertical 
( sejajar ) ikatan canggah biasa dikenal dengan nama sambung tongkat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tips : agar tongkat tersambung dengan kuat setiap dua kali lilitan tarik 
tali sekuat kuat nya 

http://4.bp.blogspot.com/-6t_MWXqiwlw/UyWxAztBfBI/AAAAAAAACWQ/P42vod9rDDE/s1600/ikatan+palang.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-6t_MWXqiwlw/UyWxAztBfBI/AAAAAAAACWQ/P42vod9rDDE/s1600/ikatan+palang.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-6t_MWXqiwlw/UyWxAztBfBI/AAAAAAAACWQ/P42vod9rDDE/s1600/ikatan+palang.jpg
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3. PIONEERING 
Menurut asal katanya, pionering berarti bangunan darurat, yakni 
pembuatan suatu bentuk bangunnan dengan menggunakan alat dasar tali 
dan tongkat. Seorang anggota pramuka diharapkan memilikii ketrampilan 
khusus dalam menggunakan alat ini, karena keduanya merupakan alat-alat 
dasar yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan 
multifungsinya dan dikarenakan sangat sisematisnya. 
 
1) Menara Kaki empat 

Bisa digunakan untuk tiang gapura kiri  
kanan, sekaligus atasnya bisa  
untuk istirahat para Penegak.  

 
 
 
 
 
 
 

2) Gubug Dapur 

Untuk meletakkan peralatan, dan untuk istirahat sejenak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Rak Piring 

Atau tempat menyimpan perkakas atau peralatan yang biasanya untuk 
dikeringkan. Dapat juga digunakan sebagai tempat duduk Penegak  
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4) Tiang bendera instan yang dapat  
dipindah-pindah dalam waktu cepat.  
Bisa digunakan di dalam dan di luar lapangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Menara Bertingkat Dapat digunakan untuk berbagai jenis permainan. 

Untuk melakukan pengamatan, untuk mengirim sandi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Menara Pengamatan 

Dapat digunakan sebagai  tempat untuk mengirim sandi dan untuk 
latihan menaksir. 
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7) Jembatan Ayun 

Digunakan untuk bergantian menyeberang dari sisi yang satu ke sisi 
yang lain.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Jembatan Tali 

Biasa digunakan bagi Pramuka untuk menyeberang..   
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SANDI SANDI PRAMUKA 
 
 
 
Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya rahasia. Karena itu maka 
tulisan rahasia disebut sandi, atau tulisan-tulisan yang dirahasiakan. Huruf atau 
kata sandi sulit dimengerti kecuali kalau kita mengetahui  kunci atau cara 
memecahkannya. 
 
Sandi merupakan cara untuk membangun suatu Komunikasi yang aman antara 
dua pihak dihadapan pihak ketiga, sehingga pihak ketiga tidak bisa mengetahui isi 
dari Komunikasi yang terjadi. Informasi yang akan disampaikan diubah terlebih 
dahulu menjadi bentuk yang sama sekali asing sebelum dikirimkan, sementara 
penerima pesan akan menerimanya dan mengubah kembali pesan tersebut 
dengan suatu kunci sandi yang telah disepakati sebelumnya. 
 
Asal mula sandi ini berasal dari para pahlawan jaman dulu yang suka berkelana  
dan suka berpindah-pindah tempat tinggal, untuk itu mereka harus memiliki  kata 
sandi dan bisa mempergunakan berbagai bentuk sandi untuk mengecoh / 
mengelabui lawan-lawan atau musuhnya. 
 
Sekitar tahun 3000 SM, di Kerajaan Babilonia telah ditemukan tulisan cuneiform. 
Untuk mengirimkan berita rahasia antar kota, mereka menulis pesan di kepala 
para budak yang baru dicukur, lalu menunggu sampai rambutnya tumbuh. 
Kemudian budak itu dikirim ke tempat yang dituju. Di tempat tujuan, kepala budak 
dicukur kembali untuk mengetahui pesan yang tersembunyi. 
 
Sandi juga selalu identik dengan kegiatan militer, sehingga sifat sandi penuh 
rahasia dan mengandung maksud tertentu.  Dalam dunia militer, peran sandi 
sangat penting dan vital. Sebagai contoh dalam Perang Dunia II, kemenangan 
sekutu atas Jerman salah satunya adalah kemampuan militer sekutu dalam 
memecahkan sandi Rahasisa militer Jerman bernama Enigma. 
 
Mesin Enigma adalah mesin sandi yang diciptakan oleh Insinyur Jerman bernama 
Arthur Scherbius. Enigma sendiri berasal dari bahasa Latin, Aenigma yang berarti 
teka teki. Pada awalnya, mesin ini diciptakan untuk kepentingan komersil, namun 
oleh militer Jerman, mesin enigma dijadikan alat Sandi andalan untuk Angkatan 
Darat dan Angkatan Laut Jerman. Pada masa Perang Dunia II, mesin ini adalah 
mesin sandi paling dicari oleh militer sekutu. 
 
Didalam kegiatan kepramukaan, Sandi digunakan sebagai sarana melatih para 
anggota Pramuka untuk bisa menyelesaikan suatu masalah yang sedang 
dihadapi, memupuk kerjasama, kreatifitas, membangun kegembiraan dan 
mengajarkan ketelitian. Dalam kegiatan Pramuka, sandi seringkali dipergunakan 
pada saat melakukan kegiatan penjelajahan dan wide game (permainan besar). 
Sandi juga digunakan dalam kegiatan latihan rutin untuk memberikan perintah – 
perintah. 
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A. Sandi Abjad 
Sandi Abjad adalah salah satu sandi sederhana yang mudah dipahami. Yang 
kita perlukan adalah sebuah table seperti rumus dibawah dan kata kuncinya 
adalah A=Z, atau sebaliknya. 
 
 
Rumus : 
 
A B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Z  Y  X W  V  U  T  S  R Q P  O  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A 
 
Contoh : PRAMUKA SIAGA = KIZNFPZ HRZTZ  
 
 

B. Sandi Angka 
Sandi Angka mirip dengan Sandi Abjad, hanya saja penyandinya bukan huruf 
yang ditata mundur, namun deretan angka 1 – 26. Dalam penulisannya 
pemisah antar huruf bisa ditambah titik(.) 
 
Rumus : 
A = 01 N = 14 
B = 02 O = 15 
C = 03 P = 16 
D = 04 Q = 17 
E = 05 R = 18 
F = 06 S = 19 
G = 07 T = 20 
H = 08 U = 21 
I = 09 V = 22 
J = 10 W = 23 
K = 11 X = 24 
L = 12 Y = 25 
M = 13 Z = 26 
 

C. Sandi Marengos 
 
 
 
 
 
 
 

D. Sandi AN 
Rumus : 

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

N O P Q R S T U V W X Y Z 
 
Contoh : 
PRAMUKA = CENZHXN 

Contoh : 
 

PRAMUKA = 
16.18.01.13.21.11.01 

 

Rumus : 
 

M  A  R  E  N  G  O  S 
2   3   4  5   6   7  8   9 

 

Contoh : 
 
PRAMUKA = P432UK3 
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E. Sandi AZ 
Rumus : 

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

Z Y X W V U T S R Q P O N 
 
Contoh : PRAMUKA = KIZNFPZ 
 
 

F. Sandi Kotak I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Sandi Kotak II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Sandi Balik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Sandi AND  

Sandi  AND adalah sandi yang huruf-hurufnya diletakkan pada kata AND, 
contoh : 
ANDA   KANDU   ANDA   DANDA   DANDI   SANDI   NANDI 
        A   K       U          A    D       A   D       I   S       I   N       I 
 
=  AKU ADA DI SINI 
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J. Sandi Siput 
Sandi yang cara membacanya  berputar menyerupai rumah siput, dengan cara 
mencari kata yang paling tengah (ada tandanya). Contoh : 
 

U D U N I A 

D O W E L  

N P B A L  

A N E D B  

P K A P A  

 
= Baden Powell Bapak Pandu Dunia 
 

K. Sandi Kordinat  
Buatlah perkataan kunci, misal GUDEP SEDIA, BALAI IRUNG, MERAH PUTIH 
dll (maka kata-kata ini yang menjadi kuncinya, ingat kata kunci harus dua kata 
dan jumlah hurufnya  10 buah, masing-masing kata terdiri dari 5 huruf). 
Contoh : 

 M E R A H  

P A B C D E  

U F G H I J  

T K L M N O  

I P Q R S T  

H T U V W X Z 

 
Contoh : PRAMUKA = MI. RI. MP. RT. EH. MT. MP 
 

L. Sandi Udang 
Sandi Udang adalah sandi yang menyandikan pesan dengan membalik 
kalimat-kalimat pesan yang akan ditulis, dengan kata lain kalimat-kalimat pesan 
akan diubah dengan dibaca atau ditulis dari belakang.  
 
Contoh : 
Aku Akan Berkemah  = uka naka hamekreb 
Pramuka Siaga   = akumarp agais 
 

M. Sandi Awal Berjasa 
Sandi Awal Berjasa menggunakan awalan kata-kata pada suatu kalimat untuk 
menyampaikan pesan.  
Contoh : 
 
berita esok rusa karena emosi maha asik hebat = BERKEMAH 
siapa ingin api gadget apik = SIAGA 

 
N. Sandi Akhir Berjasa 

Menggunakan akhiran kata-kata pada suatu kalimat untuk menyampaikan 
pesan. Contoh : 
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pirang kirana pudar layu jagad kita = Garuda 
lugas ini berita tual = Sial 
 
 

O. Sandi Besar Berjasa 
Menggunakan huruf besar dalam suatu kalimat sebagai penyampai pesan. 
Contoh : 
 
SilAng seNgketa Di Iran = SANDI 
Mie ayAm LezAt di Makan = MALAM 

 
P. Sandi Kecil Berjasa 

Menggunakan huruf kecil dalam suatu kalimat sebagai penyampai pesan. 
Contoh : 
 
SaYA SUkA SaMA MAInAN = akan 

 
Q. Sandi Rumput 

Sandi rumput adalah Sandi yang huruf dan tanda bacanya berpedoman pada 
Sandi Morse, dimana titik (.) digambarkan dengan rumput pendek dan strip (-) 
digambarkan dengan rumput yang panjang. 
 
 
Contoh : PRAMUKA = 
 
 

R. Sandi Paku 
Sama seperti sandi rumput, Sandi paku juga huruf dan tanda bacanya 
berpedoman pada Sandi Morse, dimana titik (.) digambarkan dengan paku 
pendek dan strip (-) digambarkan dengan paku yang panjang. 
 
 
Contoh : PRAMUKA = 
 
 
 

S. Sandi Kembang 
Sandi Kembang adalah sandi yang mengkombinasikan gambar kembang 
dibawah, yang jumlahnya menyesuaikan bilangan huruf abjad. Contoh : 

 
  

Rumus : 
 
 
                                            P       R      A     M        U        K     A 
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T. Sandi Musik 
Sandi yang mengkombinasikan gambar NOT BALOK, yang jumlahnya 
menyesuaikan bilangan huruf abjad. Contoh : 
 
Rumus : 

  
 
Contoh : 
 
 
 
 
P              R      A     M            U           K     A 
 

U. Sandi Kimia 
Sandi Kimia sebenarnya hanya tulisan morse saja, tapi banyak anggota 
pramuka menyebunya Sandi Kimia, karena menyerupai huruf / symbol yanga 
ada pada kode / rumus kimia. Ketentuanya yaitu: 
Titik : Huruf Hidup (a, i , u, e, o) 
Strip : Huruf Mati (b, c, d, f, g, ...dst) 
 
Contoh : PRAMUKA = AH2O. ANO. OH. N2. O2H. NOH. OH 
 
 

V. Sandi Plus / Kress 
Sandi Plus / Kress juga merupakan salah satu sandi terapan dari Sandi Morse. 
Untuk lebih jelasnya perhatikan kunci berikut : 
+  = titik ( . ) / pendek 
#  = strip ( - ) / panjang 
 
Contoh : TUNAS =   # / ++# / #+ / +# / +++ 

 
Selain sandi-sandi diatas, masih banyak lagi sandi-sandi yang biasa dipakai oleh 
Pramuka dalam kegiatannya. Dan bila memungkinkan Pembina dapat bekreasi 
bersama dengan Peserta didik untuk menciptakan sandi-sandi baru, Baik itu 
dengan tulisan maupun dengan gambar-gambar. 
  



33 
 

PERATURAN BARIS BARIS (P.B.B) 
 
 
 
Bagian I 
 
Salah satu kegiatan dasar dalam Gerakan Pramuka adalah Baris Berbaris. Seperti 
halnya dalam dunia militer, baris berbaris memiliki tujuan untuk menumbuhkan 
sikap jasmani yang tegas dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan 
senantiasa dapat mengutamakan kepentingan individu dan secara tidak langsung 
juga menanamkan rasa tanggung jawab. 
 
Kegiatan Baris Berbaris menjadi kegiatan yang umum dilaksanakan pada tiap 
pertemuan kepramukaan. Peraturan Baris Berbaris yang digunakan di lingkungan 
Pramuka ada dua macam yakni Baris berbaris menggunakan tongkat dan tanpa 
tongkat.  
 
Untuk baris berbaris menggunakan tongkat memiliki tata cara tersendiri di 
lingkungan Pramuka. Adapun baris berbaris tanpa menggunakan tongkat 
mengikuti tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Baris Berbaris milik 
TNI/POLRI. 
 
A. Pengertian 

 
Baris berbaris adalah suatu wujud latuhan fisik, yang diperlukan guna 
menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada 
terbentuknya suatu perwatakan tertentu. 
 
Baris berbaris juga merupakan suatu latihan fisik yang digunakan untuk 
menanamkan kedisiplinan, mempertebal semangat dan rasa kebangsaan dan 
patriotisme serta menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi bagi peserta 
didik. 
 

B. Maksud dan tujuan 
 
Maksud dan tujuan kegiatan Baris Berbaris adalah : 
1) Guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, rasa disiplin dan 

rasa tanggung jawab. 
2) Yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas 

adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok, 
sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan 
sempurna. 

3) Yang dimaksud rasa persatuan adalah adanya rasa senasib 
sepenanggungan serta ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan 
tugas. 

4) Yang dimaksud rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di 
atas kepentingan pribadi yang pada hakikatnya tidak lain daripada 
keikhlasan penyisihan pilihan hati sendiri. 
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5) Yang dimaksud rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak 
yang mengandung resiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas 
atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang akan dapat 
merugikan. 

 
C. Manfaat dan Fungsi 

a. Manfaat 
1) Untuk melatih daya konsentrasi 
2) Sebagai media belajar tentang solidaritas tim 
3) Untuk belajar mendengar dan bersikap patuh 
4) Untuk belajar diam dan mengatur emosi 

 
b. Fungsi 

1) Untuk memudahkan pengawasan dan penertiban para anggota 
Pramuka. 

2) Untuk memudahkan pembagian jatah, sehingga bisa terbagi rata 
3) Memudahkan penghitungan jumlah anggota 

 
D. Aba-aba 

a. Pengertian 
Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seseorang Pemimpin 
kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktunya secara 
serentak atau berturut-turut. 

 
b. Macam aba-aba 

Ada tiga macam aba-aba yaitu : 
1) Aba-aba petunjuk 
2) Aba-aba peringatan 
3) Aba-aba pelaksanaan 

 
1. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan 

maksud daripada aba-aba peringatan/ pelaksanaan 
Contoh: 
1) Untuk Perhatian – Istirahat ditempat = GERAK 
2) Untuk Istirahat – Bubar = Jalan 

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

dilaksanakan tanpa ragu-ragu. 
Contoh: 
1) Lencang kanan = GERAK dan buka LENCANG = KANAN 
2) Istirahat di tempat – GERAK (bukan ditempat istirahat. 

 
3. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk 

melaksanakan aba-aba pelaksanan yang dipakai ialah: 
1) GERAK : adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa 

meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai anggota 
tubuh lain. 
Contoh: 
- Jalan ditempat –GERAK 
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- Siap – GERAK 
- Hadap kanan – GERAK 
- Lencang kanan – GERAK  

 
2) JALAN : adalah utuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan 

meninggalkan tempat. 
Contoh: 
- Haluan kanan/kiri – JALAN 
- Dua langkah ke depan –JALAN 
- Satu langkah ke belakang – JALAN 
Catatan : 
Apabila gerakan meninggalkan tempat itu tidak dibatasi jaraknya, 
maka aba-aba harus didahului dengan aba-aba peringatan –MAJU 
 
Contoh: 
- Maju – JALAN 
- Haluan kanan/kiri – JALAN 
- Hadap kanan/kiri maju – JALAN 
- Melintang kanan/kiri maju -J ALAN 

 
Tentang istilah: “MAJU” 
1) Pada dasarnya digunakan sebagai aba-aba peringatan terhadap 

pasukan dalam keadaan berhenti. 
2) Pasukan yang sedang bergerak maju, bilamana harus berhenti 

dapat diberikan aba-aba HENTI. 
 

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

diberikan aba-aba : hadap kanan/kiri henti GERAK. 
- Ada aba-aba hadap kanan/kiri maju-JALAN karena dapat pula 

diberikan aba-aba : hadap kanan/kiri henti GERAK. 
- Balik kanan Maju/JALAN, karena dapat pula diberikan aba-aba : 

balik kanan henti-GERAK. 
 

Tidak dapat diberikan aba-aba langkah tegap maju JALAN, aba-aba 
belok kanan/kiri maju-JALAN terhadap pasukan yang sedang berjalan 
dengan langkah biasa, karena tidak dapat diberikan aba-aba langkah 
henti-GERAK, belok kanan/kiri-GERAK. 

 
Tentang aba-aba : “HENTI” 

 
Pada dasarnya aba-aba peringatan henti digunakan untuk 
menghentikan pasukan yang sedang bergerak, namun tidak 
selamanya aba-aba peringatan henti ini harus diucapkan. 
 
Contoh : 
Empat langkah ke depan –JALAN, bukan barisan – jalan. Setelah 
selesai pelaksanaan dari maksud aba-aba peringatan, pasukan wajib 
berhenti tanpa aba-aba berhenti. 
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3) MULAI : adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus 
dikerjakan berturut-turut. 
 
Contoh: 
- Hitung –MULAI 
- Tiga bersaf kumpul –MULAI 

 
E. Cara memberi aba-aba 

a. Waktu memberi aba-aba, pemberi aba-aba harus berdiri dalam sikap 
sempurna dan menghadap pasukan, terkecuali dalam keadaan yang tidak 
mengijinkan untuk melakukan itu. 

b. Apabila aba-aba itu berlaku juga untuk si pemberi aba-aba, maka pemberi 
aba-aba terikat pada tempat yang telah ditentukan untuknya dan tidak 
menghadap pasukan. 
Contoh : Kepada Pembina Upacara – hormat – GERAK 
 
Pelaksanaanya : 
- Pada waktu memberikan aba-aba menghadap ke arah yang diberi hormat 

sambil melakukan gerakan penghormatan bersama-sama dengan 
pasukan. 

- Setelah penghormatan selesai dijawab/dibalas oleh yang menerima 
penghormatan, maka dalm keadaan sikap sedang memberi hormat si 
pemberi aba-aba memberikan aba-aba tegak : GERAK dan kembali ke 
sikap sempurna. 

 
c. Pada taraf permulaan aba-aba yang ditunjukan kepada pasukan yang 

sedang berjalan/berlari, aba-aba pelaksanaan gerakannya ditambah 1 
(satu) langkah pada waktu berjala, pada waktu berlari ditambah 3 (tiga) 
langkah. 

d. Pada taraf lanjutan, aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada kaki kanan 
ditambah 2 (dua) langkah untuk berjalan / 4 (empat) langkah untuk berlari. 

e. Aba-aba diucapkan dengan suara nyaring-tegas dan bersemangat. 
f. Aba-aba petunjuk dan peringatan pada waktu pengucapan hendaknya 

diberi antara. 
g. Aba-aba pelaksanaan pada waktu pengucapan hendaknya dihentakkan. 
h. Antara aba-aba peringatan dan pelaksanaan hendaknya diperpanjang 

disesuaikan dengan besar kecilnya pasukan. 
i. Bila pada suatu bagian aba-aba diperlukan pembetulan maka dilakukan 

perintah ULANG ! 
Contoh: Lencang kanan = Ulangi – siap GERAK 
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Bagian II 
 
1. Gerakan Perorangan – Gerakan Dasar 

Gerakan perorangan atau gerakan dasar adalah gerakan-gerakan yang wajib 
dikuasai seorang Pramuka dalam kegiatan Baris Berbaris. 
 
Ada beberapa gerakan perorangan atau gerakan dasar Baris Berbaris : 
1) Sikap sempurna 

Aba-aba  : Siap – GERAK.  
Pelaksanaanya  : Pada aba-aba pelaksanaan badan/tubuh berdiri 

tegap, ke dua tumit rapat, ke dua telapak kaki 
membentuk sudut 60…, lutut lurus paha dirapatkan, 
berat badan di atas ke dua kaki, perut ditarik 
sedikit, dada dibusungkan, pundak ditarik sedikit ke 
belakang dan tidak dinaikkan, lengan rapat pada 
badan, pergelangan tangan lurus, jari-jari tangan 
menggenggam tidak terpaksa rapat pada paha, ibu 
jari segaris dengan jahitan celana, leher lurus, dagu 
ditarik, mulut ditutup, gigi dirapatkan, mata 
memandang tajam ke depan, benafas sewajarnya. 

 
2) Istirahat 

Aba-aba istirahat ditempat – GERAK 
a. Pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dipindahkan ke samping kiri 

dengan jarak sepanjang telapak kaki (30cm) 
b. Ke dua belah tangan dibawa ke belakang dan dibawah pinggang, 

punggung tangan kanan di atas telapak tangan kiri, tangan kanan 
dikepalkan dengan dilemaskan, tangan kiri memegang pergelangan 
tangan kanan di antara ibu jari dan telunjuk, ke dua tangan dilemaskan, 
badan dapat bergerak. 

Catatan: 
- Pasukan dalam keadaan istirahat di tempat, pemimpin atau atasan 

lainnya datang untuk memberikan perhatian atau petunjuk-petunjuk, 
maka atas ucapan pemimpin/atasan dengan menggunakan kata 
Perhatian pasukan segera mengambil sikap sempurna tanpa 
mengucapkan kata siap, kemudian mengambil sikap istirahat. 

- Pada kata perhatian, selesai atau sekian, pasukan mengambil sikap 
sempurna tanpa didahului aba-aba kemudian kembali ke sikap istirahat 
di tempat. 

- Maksud dari sikap siap terakhir ini adalah sebagai jawaban tanpa suara, 
bahwa petunjuk-petunjuk yang diberikan akan dijalankan 

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

Aba-aba   : Lencang kanan/kiri – GERAK 
Pelaksanaannya : Gerakan ini dijalankan dalam sikap sempurna. 
a. Pada aba-aba pelaksanaan, saf depan mengangkat lengan kanan/kiri 

ke samping, jari-jari kanan/kiri menggenggam menyentuh bahu 
kanan/kiri orang yang berada di sebelah kana/kirinya, punggung tangan 
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menghadap ke atas, bersamaan dengan ini kepala dipalingkan ke 
kanan/kiri tidak berubah tempat masing-masing meluruskan diri 

b. Saf tengah dan saf belakang kecuali penjuru, setelah meluruskan ke 
depan dengan pandangan mata, ikut pula memalingkan muka ke 
samping dengan tidak mengangkat tangan. 

c. Penjuru saf tengan dan belakang mengambil antar ke depan 1 (satu) 
lengan kanan/kiri ditambah 2 (dua) kepalan tangan dan setelah lurus 
menurunkan tangan kanan/kiri tanpa menunggu aba-aba. 

d. Pada aba-aba tegak-GERAK semua dengan serentak menurunkan 
lengan dan memalingkan muka ke depan dan berdiri dalam sikap 
sempurna. 

e. Pada waktu pemimpin pasukan memberikan aba-aba lencang kanan/kiri 
dan barisan sedang meluruskan safnya, Pemimpin pasukan yang 
berada dalam barisan itu memberikan kelurusan saf dari sebelah 
kanan/kiri pasukan dengan menitikberatkan pada kelurusan tumit 
(bukan ujung depan sepatu) 

 
Catatan: 
- Untuk menghindarkan keributan pada waktu mengangkat lengan 

kanan/kiri, hendaknya lengan diluruskan melalui belakang punggung 
orang yang berada di samping, kalau jarak 1 (satu) lengan tidak cukup. 
Dengan demikian dihindarkan gerakan seolah-olah meninju rekannya 
yang berada di smaping. 

- Kelurusan barisan dilihat dari tumit. 
 

4) Setengah lencang kanan/kiri 
Aba-aba  : Setengah lencang kanan/kiri – GERAK 
Pelaksanaannya  : Seperti pada waktu lencang kanan/kiri, tetapi tangan 

kanan/kiri di pinggang (bertolak pinggang) dengan 
siku menyentuh lengan orang yang berdiri 
disebelahnya, pergelangan tangan lurus, ibu jari di 
sebelah belakang pinggang, empat jari lainnya rapat 
pada pinggang sebelah depan (khusus saf depan). 
Pada aba-aba tegak GERAK dengan serentak 
menurunkan lengan sambil memalingkan muka ke 
depan dan berdiri dalam sikap sempurna. 

 
5) Lencang depan (hanya dalam bentuk berbanjar) 

Aba-aba   : Lencang depan – GERAK 
Pelaksanaannya  : 
a. Penjuru tetap sikap sempurna : nomor dua dan seterusnya meluruskan 

ke depan dengan mengangkat tangan dengan jarak satu lengan 
ditambah dua kepalan tangan. 

b. Saf depan banjar tengah dan kiri mengambil antara satu lengan ke 
samping kanan, setelah lurus menurunkan tangan dan memalingkan 
kepala kembali ke depan dengan serentak tanpa menunggu aba-aba. 

c. Banjar tengah/kiri tanpa mengangkat tangan 
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6) Berhitung 
Aba-aba   : Hitung – MULAI 
Pelaksanaannya  : 
a. Jika bersaf, pada aba-aba peringatan penjuru tetap melihat ke depan, 

saf terdepan memalingkan mukanya ke kanan. 
b. Pada aba-aba pelaksanaan, berturut-turut di mulai dari penjuru 

menyebutkan nomornya sambil memalingkan muka ke depan. 
c. Pengucapan nomor secara tegas dan tepat. 
d. Jika berbanjar, pada aba-aba peringatan semua anggota tetap dalam 

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 

mengucapkan : LENGKAP atau KURANG SATU/KURANG DUA. 
 

Perubahan Arah (dalam keadaan berhenti) 
 

7) Hadap kanan/kiri 
Aba-aba   : Hadap kanan/kiri – GERAK 
Pelaksanaannya  : 
a. Kaki kiri/kanan diajukan melintang di depan kaki kanan/kiri lekukan kaki 

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

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

 
8) Hadap serong kanan/kiri 

Aba-aba   : Hadap serong kanan/kiri – GERAK 
Pelaksanaannya  : 
a. Kaki kiri/kanan diajukan ke muka sejajar dengan kaki kanan/kiri 
b. Berputarlah arah 45° ke kanan/kiri 
c. Kaki kiri/kanan dirapatkan kembali ke kaki kanan/kiri 

 
9) Balik kanan 

Aba-aba   : Balik kanan/kiri – GERAK 
Pelaksanaannya  : 
a. Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri diajukan 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 
 
Catatan : 
- Dalam keadaan berhenti pada hitungan ke tiga, kaki dirapatkan dan 

kembali ke sikap sempurna 
- Dalam keadaan berhenti berjalan pada hitungan ketiga, kaki kanan/kiri 

tidak dirapatkan melainkan dilangkahkan 0,5 langkah dengan cara 
dihentikan. 
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10) Cara berkumpul 
Aba-aba  : 3 bersaf/ 3 berbanjar kumpul – MULAI 
Pelaksanannya  : Pelatih menunjuk seorang anggota sebagai penjuru 

dan orang yang ditunjuk mengulangi perintah yang 
diberikan oleh pelatih. 

Contoh: 
- Gatot sebagai penjuru. Aba-aba pelatih : Gatot sebagai penjuru. Oleh 

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

- Orang yang ditunjuk tadi lari dan berdiri di depan pelatih ± 4 langkah 
- Setelah aba-aba pelaksanaan MULAI diberikan pelatih, maka orang-

orang lainnya berlari dan berdiri disamping kiri penjuru serta meluruskan 
diri seperti pada waktu lencang kanan. 

- Pada waktu berkumpul, penjuru melihat ke kiri setelah lurus, penjuru 
memberikan isyarat dengan perkataan LURUS, pada isyarat ini penjuru 
nelihat ke depan, yang lainnya (saf depan) menurunkan lengannya dan 
kembali ke sikap sempurna. 

 
11) Cara latihan memberi hormat 

Aba-aba   : Hormat – GERAK 
Pelaksanaannya  : (dengan tutup kepala, keadaan berhenti) 
a. Pada aba-aba pelaksanaan, dengan gerakan cepat tangan kanan 

diangkat ke arah pelipis kanan, siku-siku 15° serong ke depan, kelima 
jari rapat dan lurus, telapak tangan serong ke bawah dan kiri ujung, jari 
tengah dan telunjuk mengenai pinggir bawah dari tutup kepala setinggi 
pelipis. 

b. Pergelangan tangan lurus, bahu tetap seperti dalam sikap sempurna, 
pandangan mata tertuju kepada yang diberi hormat. 

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

d. Jika selesai menghormat, maka lengan kanan lurus diturunkan secara 
cepat ke sikap sempurna. 

 
2. Gerakan Pasukan 

1) Bubar 
Aba-aba  : Bubar – JALAN 
Pelaksanaannya ; Pemberian aba aba tersebut dilaksanakan dalam 

keadaan sikap sempurna. Setelah melakukan 
penghormatan kemudian balik kanan dan setelah 
menghitung dua hitungan dalam hati, lalu bubar. 

 
2) Jalan di tempat 

Aba-aba : Jalan ditempat – GERAK 
Pelaksaannya  : Gerakan dimulai dengan mengangkat kaki kiri, lutut 

berganti-ganti diangkat, paha rata-rata, ujung kaki 
menuju ke bawah, tempo langkah sesuai dengan 
langkah biasa, badan tegak, pandangan mata tetap 
ke depan, lengan dirapatkan pada badan (tidak 
melenggang) 
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3) Dari jalan ke tempat berhenti. 
Aba-aba  : Henti – GERAK 
Pelaksanaannya  : Pada aba-aba pelaksanaan dapat dijatuhkan kaki 

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

 
4) Membuka/menutup barisan. 

Aba-aba  : Buka barisan – JALAN 
Pelaksanaannya : Pada aba-aba pelaksanaan regu kanan dan kiri 

membuat satu langkah ke samping kanan dan kiri, 
sedang regu tangah tetap di tempat. 

Catatan : 
Membuka barisan gunanya untuk memudahkan pemeriksaan. 
 
Tutup barisan 
Aba-aba  : Tutup barisan – JALAN 
Pelaksanannya  : Pada aba-aba pelaksanaan regu kanan dan kiri 

membuat satu langkah kembali ke samping kanan 
dan kiri, sedang regu tengah tetap ditempat. 

 
Gerakan berjalan dengan panjang tempo dan macam langkah 

No Macam Langkah Panjangnya Tempo 

1 Langkah Biasa 65 cm 120 tiap menit 

2 Langkah Tegap 65 cm 120 tiap menit 

3 Langkah Perlahan 40 cm 30 tiap menit 

4 Langkah kesamping 40 cm 70 tiap menit 

5 Langkah Kebelakang 40 cm 70 tiap menit 

6 Langkah Kedepan 60 cm 70 tiap menit 

7 Langkah Diwaktu Lari 80 cm 165 tiap menit 
 

 
5) MAJU – JALAN (Dari sikap sempurna) 

Aba-aba   : Maju – JALAN 
Pelaksanaannya  : 
a. Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri diayunkan ke depan, lutut lurus, 

telapak kaki diangkat rata sejajar dengan tanah setinggi ± 15 cm, 
kemudian dihentakkan ke tanah dengan jarak setengah langkah dan 
selanjutnya berjalan dengan langkah biasa. 

b. Langkah pertama dilakukan dengan melenggangkan lengan kanan ke 
depan 90°, lengan kiri 30° ke belakang, pada langkah selanjutnya 
lengan atas dan bawah lurus dilenggangkan ke depan 45°, dan ke 
belakang 30°. 

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

d. Dilarang keras : berbicara-melihat kanan/kiri 
e. Pada waktu melenggangkan tangan supaya jangan kaku. 
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6) LANGKAH BIASA 
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 di tanah selanjutnya lurus ke depan dan ke belakang di 
samping badan. Ke depan 45°, ke belakang 30°. Jari-jari tangan 
digenggam, dengan tidak terpaksa, punggung ibu jari menhadap ke 
atas. 

 
7) LANGKAH TEGAP (Dari sikap sempurna) 

Aba-aba  : Langkah tegap – JALAN 
Pelaksanaannya : Mulai berjalan dengan kaki kiri, langkah pertama 

selebar setengah langkah, selanjutnya seperti jalan 
biasa (panjang dan tempo) dengan cara kaki 
dihentakkan terus menerus tetapi tidak dengan 
berlebih-lebihan, telapak kaki rapat dan sejajar 
dengan tanah, lutut kaki tidak boleh diangkat tinggi. 
Bersama dengan langkah pertama lengan 
dilenggangkan lurus ke depan dan ke belakang di 
samping badan, (lengan tangan 90° ke depan dari 
30° ke belakang). Jari-jari tangan digenggam dengan 
tidak terpaksa, punggung ibu jari menghadap ke 
atas. 

 
Dari langkah biasa. 
Aba-aba  : Langkah tegap – JALAN 
Pelaksanaannya  : Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri 

jatuh di tanah, ditambah satu langkah selanjtnya 
mulai berjalan seperti tersebut pasal butir 1. 

 
Kembali ke langkah biasa 
Aba-aba  : Langkah biasa – JALAN 
Pelaksanaannya  : Aba-aba diberikan pada waktu kaki kiri jatuh di tanah 

ditambah satu langkah dan mulai berjalan dengan 
langkah biasa, hanya langkah pertama. 

Catatan : 
Dalam sedang berjalan cukup menggunakan aba-aba peringatan : 
Langkah tegap/langkah biasa-JALAN, pada tiap-tiap perubahan langkah 
(tanpa kata maju). 

 
 

8) LANGKAH PERLAHAN (Untuk bergabung/mengantar jenazah dalam 
upacara kemiliteran) 
 
Aba-aba   : Langkah perlahan maju – JALAN 
Pelaksanaannya  : 
a. Gerakan dilakukan dengan sikap sempurna 
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b. Pada aba-aba “jalan”, kaki kiri dilangkahkan ke depan, setelah kaki kiri 
menapak di tanah segera disusul dengan kaki kanan ditarik ke depan 
dan ditahan sebentar di sebelah mata kaki kiri, kemudian dilanjutkan 
ditatapkan kaki kanan di depan kaki kiri. 

c. Gerakan selanjutnya melakukan gerakan-gerakan seperti semula 
 
Catatan : 
- Dalam keadaan sedang berjalan, aba-aba adalah “langkah perlahan 

JALAN” yang diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh di tanah 
ditambah selangkah dan kemudian mulai berjalan dengan langkah 
perlahan. 

- Tapak kaki pada saat menginjak tanah tidak dihentakkan, tetapi 
diletakkan rata-rata untuk lebih khidmat. 
 

9) LANGKAH KE SAMPING 
Aba-aba  : ……..Langkah ke kanan/kiri – JALAN 
Pelaksanaannya :  Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri/kanan 

dilanjutkan ke samping kanan/kiri sepanjang 40 cm. 
Selanjutnya kaki kiri/kanan dirapatkan pada kaki 
kiri/kanan.Sikap badan tetap seperti pada sikap 
sempurna, sebanyak-banyaknya hanya boleh 
dilakukan empat langkah. 

 
10) LANGKAH KE BELAKANG 

Aba-aba  : ……..Langkah ke belakang – JALAN 
Pelaksanaannya  :  Pada aba-aba pelaksanaan, peserta melangkah ke 

belakang mulai kaki kiri menurut panjangnya langkah 
dan sesuai dengan tempo yang telah ditentukan, 
menurut jumlah langkah yang diperintahkan. Lengan 
tidak boleh dilenggangkan dan sikap badan seperti 
dalam sikap sempurna. Sebanyka-banyaknya hanya 
boleh dilakukan empat langkah. 

 
11) LANGKAH KE DEPAN 

Aba-aba  : …….Langkah ke depan – JALAN 
Pelaksanaannya  :  Pada aba-aba pelaksanaan, peserta melangkahkan 

kaki ke depan mulai dengan kaki kiri menurut 
panjangnya langkah dan tempat yang telah 
ditentukan, menurut jumlah langkah yang 
diperintahkan. Gerakan kaki seperti gerakan langkah 
tegap dan dihentikan dan sikap seperti sikap 
sempurna. Sebanyak-banyaknya hanya boleh 
dilakukan empat langkah. 

 
12) LANGKAH DI WAKTU LARI 

1. Dari sikap sempurna 
Aba-aba  : Lari maju – JALAN 
Pelaksanaannya :  Aba-aba peringatan ke dua tangan dikepalkan 

dengan lemas dan diletakkan di pinggang sebelah 
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depan dengan punggung tangan menghadap 
keluar, ke dua siku sedikit ke belakang, badan 
agak dicondongkan ke depan. Pada aba-aba 
pelaksanaan, dimulai lari dengan menghentakkan 
kaki kiri setengah langkah dan selanjutnya 
menurut panjang langkah dan tempo yang 
ditentukan dengan kaki diangkat secukupnya. 
Telapak kaki diletakkan dengan ujung telapak kaki 
terlebih dahulu, lengan dilenggangkan secara 
tidak kaku. 

 
2. Dari langkah biasa 

Aba-aba  : Lari – JALAN 
Pelaksanaannya  : Aba-aba peringatan pelaksanaannya sama 

dengan ayat 1. Aba-aba pelaksanaan diberikan 
pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ke tanah 
kemudian ditambah satu langkah, selanjutnya 
berlari menurut ketentuan yang ada. 

 
3. Kembali ke langkah biasa 

Aba-aba  : Langkah biasa – JALAN 
Pelaksanaannya  :  Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki 

kiri/kanan jatuh ke tanah ditambah tiga langkah, 
kemudian berjalan dengan langkah biasa, dimulai 
dengan kaki kiri dihentakkan; bersama dengan itu 
kedua lengan digenggam. 

Catatan : 
Untuk berhenti dari keadaan berlari aba-aba seperti langkah biasa henti 
– GERAK. Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri 
jatuh ke tanah ditambah tiga langkah, selanjutnya kaki dirapatkan 
kemudian kedua kepal tangan diturunkan untuk mengambil sikap 
sempurna. 

 
 

13) LANGKAH MERDEKA 
1. Dari langkah biasa 

Aba-aba  : Langkah merdeka – JALAN 
Pelaksanaannya  : Anggota berjalan bebas tanpa terikat pada 

ketentuan panjang, tempo dan ketentuan langkah. 
Atas pertimbangan Pimpinan, anggota dapat 
dijinkan untuk membuat sesuatu yang dalam 
keadaan lain terlarang (antara lain berbicara, buak 
topi, menghapus keringat). Langkah merdeka 
biasanya dilakukan untuk menempuh jalan 
jauh/diluar kota/lapangan yang tidak rata. Anggota 
tetap dilarang meninggalkan barisan. 
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2. Kembai ke langkah biasa 
Untuk melaksanakan gerakan ini lebih dahulu harus diberikan perintah 
samakan langkah. Setelah langkah barisan sama, Pemimpin dapat 
memberikan aba-aba peringatan dan pelaksanaan. 

 
14) GANTI LANGKAH 

Aba-aba  : Ganti langkah – JALAN 
Pelaksanaannya  :  Gerakan dapat dilakukan pada waktu langkah 

biasa/tegap. Aba-aba pelaksanaan diberikan pada 
waktu kaki kanan/kiri di tanah kemudian ditambah satu 
langkah. Sesudah ujung kaki kiri/kanan yang sedang 
di belakang dirapatkan pada badan. Untuk selanjutnya 
disesuaikan dengan langkah baru yang disamakan. 
Kemudian gerakan ini dilakukan dalam satu hitungan. 

 
 
3. Tata Cara Menggunakan Tongkat Dalam Baris Berbaris 
 

Pelaksanaan kegiatan baris-berbaris atau (PBB) dalam kepramukaan dapat 
juga menggunakan tongkat pramuka. Baris-berbaris dengan menggunakan 
tongkat ini memiliki tata cara dan pedoman tersendiri yang telah diatur oleh 
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. 

 
Sebagaimana di ketahui, pada pramuka golongan penggalang, tongkat 
pramuka menjadi sebuah kelengkapan. Dalam satu regu penggalang, 
pemimpin regu membawa tongkat pramuka yang dipasangi bendera regu. 
Anggota regu lainnya pun bisa ikut membawa tongkat pramuka masing-
masing. Tongkat pramuka yang dibawa oleh regu pramuka penggalang ini 
bisa digunakan sebagai penunjang berbagai kegiatan dan aktifitas yang 
dilakukan oleh regu tersebut. Seperti digunakan untuk membuat dragbar atau 
tandu darurat, membuat pionering atau bangunan darurat, kegiatan halang 
rintang dan lain sebagainya. 
 
Ketika sebuah regu pramuka penggalang sedang membawa tongkat dan 
harus melaksanakan baris berbaris ataupun melakukan beberapa gerakan 
dari peraturan baris berbaris diperlukan aturan dan tata cara khusus. Untuk 
itulah Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengeluarkan pedoman 
penggunaan tongkat pramuka dalam baris-berbaris. Pedoman ini mengatur 
tata cara dan sikap seorang pramuka dalam membawa tongkat. 
 
Secara garis besar, ketentuan tentang tata cara dan sikap pramuka saat 
membawa tongkat dapat dikelompokkan dalam: 

 Penggunaan tongkat saat Sikap Sempurna (siap) 

 Penggunaan tongkat saat akan melakukan gerakan 

 Penggunaan tongkat saat memberi salam biasa 

 Penggunaan tongkat saat memberi salam hormat dan salam janji 

 Penggunaan tongkat saat melaksanakan gerakan maju jalan atau lari jalan 

 Penggunaan tongkat saat sedang berjalan atau lari mengikuti aba-aba 

 Penggunaan tongkat saat istirahat di tempat 
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 Penggunaan tongkat saat lencang kanan 

 Cara membawa tongkat Pramuka tanpa mengikuti aba-aba berbaris 
 

Berikut adalah penjelasan tentang tata cara dan sikap seorang pramuka 
dalam membawa tongkat pada masing-masing sikap. 
 

1. Sikap Sempurna (siap) 
Saat melakukan sikap sempurna, tata cara menggunakan 
tongkat yang benar adalah : 

 Tongkat dipegang dengan menggunakan jari jempol 
dan telunjuk tangan kanan (seperti memegang pensil 
waktu akan menulis) 

 Tangan lurus ke bawah 

 Tongkat berdiri tegak lurus di atas tanah tepat di 
samping kanan sepatu sebalah kanan. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Sikap Saat Akan Melakukan Gerakan 

Saat akan melaksanakan suatu gerakan dalam PBB 
seperti akan hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, tata 
cara menggunakan tongkat yang benar adalah : 

 Dari sikap sempurna, tongkat digenggam dan diangkat 
lurus ke atas, dengan posisi tangan setinggi ikat 
pinggang. 

 Melaksanakan gerakan PBB sebagaimana 
diperintahkan, seperti hadap kanan atau hadap kiri. 
 
 
 

3. Sikap Saat Memberi Salam Biasa 
Salam biasa adalah salam pramuka atau penghormatan 
yang diberikan kepada sesama pramuka maupun kakak 
pembina baik di luar upacara maupun saat upacara. Saat 
memberikan salam biasa, penggunaan tongkat yang 
benar adalah : 

 Dari sikap sempurna, tongkat digenggam dan diangkat 
lurus ke atas, dengan posisi tangan kanan setinggi ikat 
pinggang. 

 Tangan kiri dibuka, diletakkan rata di depan dada 
dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Ujung 
ibu jari tangan kiri menyentuh tongkat. 

 Pandangan mata lurus melihat ke arah yang diberi 
salam. 
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4. Sikap Saat Memberi Salam Hormat atau Janji 
Salam hormat adalah salam atau penghormatan yang 
diberikan kepada bendera merah putih saat dikibarkan; 
lagu Indonesia Raya saat dikumandangkan; kepala dan 
wakil kepala negara, para duta negara, panglima tinggi, 
para menteri, dan pejabat lainnya; jenazah yang sedang 
diusung atau dikuburkan; saat memasuki makam 
pahlawan. Sedangkan salam janji adalah salam atau 
penghormatan yang dilakukan saat pengucapan Satya 
Pramuka (Trisatya atau Dwisatya).  
 
Saat memberikan salam hormat dan janji, penggunaan 
tongkat yang benar adalah : 

 Tongkat pindah digenggam dengan tangan kiri (ibu jari 
dengan keempat jari lainnya), dengan posisi tongkat 
miring (bagian bawah di sisi kanan tubuh sedangkan 
bagian atas di sisi kiri tubuh) di depan dada. 

 Tangan kanan memberi salam hormat, yaitu diangkat pada pelipis dengan 
posisi telapak tangan miring, terbuka, punggung tangan di bagian atas dan 
kelima jari rapat. 

 
 
5. Sikap Saat Melaksanakan Gerakan Maju Jalan atau Lari Jalan 

Saat melaksanakan gerakan maju jalan atau 
lari jalan, tata cara menggunakan tongkat yang 
benar adalah : 

 Tongkat digenggam dengan kedua tangan, 
tongkat di depan dada, posisi tongkat miring 
ke depan dengan bagian kiri di atas. 

 Posisi tangan kanan setinggi pinggang 
sebelah kanan, sedangkan tangan kiri di 
depan dada sebelah kiri. 

 
 
 
 
 
 
6. Sikap Saat Sedang Berjalan atau Lari dengan Mengikuti Aba-aba 

Saat pramuka sedang berjalan atau berlari 
dengan membawa tongkat, tata cara 
menggunakan tongkat seperti saat akan 
melaksanakan gerakan maju jalan atau lari jalan. 
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7. Sikap Istirahat di Tempat 
Saat melaksanakan aba-aba istirahat di tempat, sikap 
dan tata cara penggunaan tongkat pramuka adalah 
sebagai berikut : 

 Kaki kiri membuka satu langkah ke kiri. 

 Tangan kanan memegang tongkat setinggi 
pinggang. 

 Tongkat diserongkan ke arah kanan agak depan 
dengan ujung atas menjauhi tubuh dan ujung 
bawah di samping kiri sepatu kiri. 

 Tangan kiri bebas atas diletakkan di belakang 
pinggang. 
 
 

8. Sikap Lencang Kanan 
Saat melaksanakan aba-aba lencang 
kanan, sikap dan tata cara penggunaan 
tongkat pramuka adalah sebagai berikut : 

 Tongkat pindah digenggam dengan 
tangan kiri (ibu jari dengan keempat 
jari lainnya) di depan dada. 

 Posisi tongkat miring (bagian bawah di 
sisi kanan tubuh sedangkan bagian 
atas di sisi kiri tubuh) di depan dada. 

 Tangan kanan mengambil jarak satu 
lengan, dengan menggapai dan 
menyentuh bahu kiri kanan di 
sedelahnya 

 Pandangan melihat ke kanan dan 
meluruskan. 

 
 
9. Cara Membawa Tongkat Pramuka Tanpa Mengikuti Aba-aba Berbaris 

Membawa tongkat Pramuka tanpa mengikuti 
aba-aba berbaris adalah saat pramuka 
berjalan jauh atau berbaris tetapi dengan aba-
aba santai atau bebas. Cara membawa 
tongkat bisa dengan cara : 

 Disandang seperti sikap membawa tongkat 
saat sedang berjalan atau berlari,  

 Dipanggul di pundak sebelah kiri dan ujung 
bawah tongkat di pegang tangan kiri. 

 Dibawa dengan diikat tali kemudian 
disandang di bahu. 

 
Itulah berbagai sikap cara Baris Berbaris dengan tidak menggunakan tongkat 
maupun menggunakan tongkat pramuka sebagaimana diatur dalam pedoman 
penggunaan tongkat pramuka dalam baris-berbaris yang dikeluarkan oleh Kwartir 
Nasional Gerakan Pramuka. 



49 
 

4. Bentuk – Bentuk Barisan Dengan Isyarat 

a. Lingkaran Besar 
Isyarat : 
Kedua Ujung telapak tangan dipertemukan diatas 
kepala atau membuat gerakan melingkar dengan 
kedua lengan disekeliling badan. 
 
 
 
 
 

b. Lingkaran Kecil 
Isyarat : 
Kedua Ujung hari telunjuk dan ibu jari dipertemukan  
diatas kepala. 
 
 
 
 

c. Setengah Lingkaran 
Isyarat : 
Kedua lengan digerakkan di samping badan ke 
depan (dimuka badan) 
 
 
 

d. Angkare 
Isyarat : 
Kedua siku mengepal dan ditegakkan keatas  
sebatas siku. 
 
 
 
 

e. Berbanjar 
Isyarat : 
Barisan berderet menurut bilangan yang 
ditentukan tangan kiri, tangan kanan mengepal 
kedepan 
 
 
 

f. Berderet 
Isyarat : 
Kedua lengan direntangkan  kesamping, setinggi 
bahu 
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g. Bersaf 
Isyarat : 
Barisan berderet menurut bilangan yang 
ditentukan tangan kiri, tangan kanan mengepal 
kesamping setinggi bahu 
 
 
 
 
 
 

h. Kolone Terbuka 
Isyarat : 
Kedua tangan dikepalkan menghadap kedalam  
dan ditegakkan disamping bahu. 
 
 
 
 

i. Kolone Tertutup 
Isyarat : 
Kedua tangan dikepalkan menghadap dan  
ditegakkan didepan dada setinggi bahu. 
 
 
 
 

j. Roda 
Aba – Aba : 
Kedua tangan dikepalkan dan disilangkan didepan 
dada 
 
 
 
 
 
 

k. Selat / Kano 
Isyarat : 
Kedua belah tangan lurus kedepan, telapak tangan  
terbuka berhadapan 
 
 
 
 

l. Selat Balik 
Isyarat : 
Kedua belah tangan lurus kedepan, telapak tangan  
terbuka bertolak belakang 
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m. Pelombaan 
Isyarat : Kedua tangan mengepal lurus kedepan 
 
 
 
 
 

n. Anak Panah 
Isyarat : 
Kedua ujung jari-jari tangan dipertemukan didepan 
dada, siku mengarah kebawah. 
 
 
 
 

o. Panggilan Untuk Pemimpin Regu 
Isyarat : Jari Telunjuk diacungkan ke atas 
 
 

p. Bubar Barisan 
Isyarat : 
Kedua tangan disilangkan didepan badan lalu digerakkan kesamping atas. 
Barisan dalam bentuk saf atau banjar, langsung balik kanan dan 
membubarkan diri 
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BERKEMAH 
 
 

 
Berkemah merupakan kegiatan di alam terbuka yang penuh dengan muatan 
pendidikan yang akan mengembangkan secara efektif dan efisien atas proses 
pendidikan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik.  
 
Berkemah sebagai media proses pendidikan di alam terbuka perlu dilakukan 
secara reguler/periodik karena dengan perkemahan proses pemantapan spiritual, 
emosional, sosial, intelektual, dan fisik. akan terbina dan terkembangkan secara 
efektif dan efisien. 
 
1) Tujuan  

Berkemah bertujuan untuk menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Kode 
Kehormatan Pramuka dalam kehidupan peserta didik sesuai dengan tingkat 
perkembangan jiwa mereka. 
 

2) Sasaran 
Setelah mengikuti perkemahan para peserta mampu : 
1) Menyusun perencanaan kegiatan dan melaksanakannya dengan baik. 
2) Meningkatkan kepeduliannya terhadap sesamanya, karena sadar bahwa 

sebagai anggota masyarakat akan selalu terjadi proses saling 
ketergantungan antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. 

3) Hidup bergotong royong 
4) Menyadari bahwa daya kreasi, ketangkasan dan keterampilan itu, harus 

dimiliki dan dikembangkan oleh setiap orang. 
5) Meningkat rasa percaya dirinya. 
6) Bertambah pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kemampuan 

kreatifnya. 
7) Terbina jiwa kemandiriannya. 
8) Meningkatkan kecintaannya pada tanah air dan bangsa serta bertambah 

kesadarannya untuk membaktikan dirinya demi kejayaan nusa dan bangsa. 
9) Meningkat ketaqwaanya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
 
Agar berkemah dapat berfungsi sebagai media pendidikan, kita hendaknya 
memperhatikan hal - hal sebagai berikut :  
1) Adanya program kegiatan yang dipersiapkan dengan baik 
2) Pemilihan lokasi perkemahan yang tepat. 
3) Pengaturan perkampungan perkemahan 
4) Perlengkapan perkemahan yang memadai 
5) Manajemen perkemahan dan mekanisasi kegiatan yang tertata rapi. 

 
3) Kegiatan Dalam Perkemahaan. 

Berkemah merupakan kegiatan yang komplek yang dilaksanakan di alam 
terbuka yang menantang, menarik dan menyenangkan, tidak hanya bagi anak 
dan pemuda tetapi juga bagi orang dewasa, oleh karena itu kegiatan apa saja 
dan bagaimana proses pelaksanaannya hendaknya dipersiapkan dengan 
sebaik - baiknya. 
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1. Acara kegiatan dalam perkemahan antara lain sebagai berikut : 
1) Kegiatan persaudaraan 
2) Penjelajahan 
3) Lintas alam 

- Climbing ( panjat tebing ) 
- Caving ( penjelajahan dalam goa ) 
- Mountaineering ( pendakian ) 
- Diving ( penyelaman ), 
- Rowing/Rafting (mendayung/berakit) dll. 

4) Bakti masyarakat 
- Penghijauan 
- Sanitasi lingkungan 
- Penyelenggaraan posyandu 
- Penanggulangan buta aksara dan angka 
- Penyuluhan rumah sehat, dll. 

5) Olah raga 
6) Seni budaya 

- Pentas seni 
- Api unggun 
- Melukis, Dll 

7) Pengetahuan / Teknologi / Keterampilan kepramukaan : 
- Kelestarian lingkungan 
- Konservasi alam 
- Teknologi tepat guna : mengatasi kebutuhan air bersih, membuat 

jambatan darurat, dll 
8) Kemasyarakatan  
9) Keagaman 

 
2. Pelaksanaan Kegiatan  

Baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan perkemahan 
pembina pramuka hendaknya mendayagunakan para pramuka/peserta 
didik, agar mereka terlibat langsung dalam upaya memfungsikan mereka 
sebagai subyek pendidikan, selanjutnya pembina menepatkan posisinya 
sebagai pendamping, konsultan advisor. 

 
3. Pemilihan Lokasi Perkemahan 

Lokasi perkemahan yang baik, diantaranya memenuhi kriteria sebagai 
berikut : 
a. Dialam terbuka yang bebas polusi. 
b. Lokasi bertanah rata dan sedikit miring. 
c. Terdapat pohon pelindung. 
d. Pemandangan di sekitar lokasi menarik 
e. Terdapat arena bertualang 
f. Aman 
g. Tidak terlalu dekat dengan jalan raya dan perkampungan penduduk. 
h. Tidak terlalu jauh dari pasar, pos keamanan, dan pos kesehatan. 

 
4. Pengaturan Perkampungan Perkemahan. 

a. Perkemahan putera terpisah dengan perkemahan puteri.  
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b. Perkemahan ditata sedemikian rupa sehingga terkesan merupakan 
perkampungan yang dapat disusun dalam kelompok: RT, RW, 
kelurahan, Kecamatan dst. (disesuaikan dengan jumlah peserta 
perkemahan). 

c. Masing-masing unit perkemahan hendaknya dilengkapi dengan: 
1) Tenda tidur 
2) Tenda dapur 
3) Jemuran 
4) Rak Piring 
5) Rak sepatu 
6) Meja makan 
7) Pagar dan gapura 
8) Tempat sampat / galian tanah 
9) Galian parit di sekelilling tenda 

d. Di masing-masing RW tersedia lapangan untuk kegiatan dan upacara. 
 

5. Perlengkapan Perkemahan 
Perlengakapan perkemahan yang dapat menunjang  keberhasilan kegiatan 
dalam perkemahan di antaranya terdiri dari : 
 
a. Perlengkapan pribadi.  

1) Pakaian seragam pramuka, olah raga, kerja, harian. 
2) Obatan-obatan pribadi (sesuai dengan yang biasa digunakan ketika 

menyandang sakit). 
3) Perlengkapan kegiatan : kompas, peluit, meja dada, senter, tali, 

tongkat, dll. 
 

b. Perlengkapan Regu/Sangga/Kelompok. 
1) Tenda tidur, tenda dapur 
2) Perlengkapan perkemahan: tongkat, tali, alat memasak, alat kerja 

(cangkul, parang, dsb) yang banyaknya disesuaikan dengan 
kebutuhan. 

3) Perlengkapan kegiatan: radio FM, perlengkapan P3k, perlengkapan 
untuk bakti masyarakat. 

 
c. Perlengkapan Panitia: 

1) Alat - alat kesekretariatan 
2) Perlengakapan kegiatan 
3) Alat komunikasi (pemancar radio FM, MT, dll) 
4) Alat transportasi 
5) Pos P3K, perlengkapan perawatan, abat-abatan 
6) Lampu tekan/generator  
7) MCK 

 

6. Kegiatan Menantang dan Progresif 
Pada prinsipnya manajemen perkemahan dilaksanakan oleh peserta  
didik sendiri dengan bimbingan dan bantuan para pembina.  Keterlibatan 
pembina dalam mengelola perkemahan sangat tergantung pada tingkat 
perkembangan dan kemampuan peserta didik serta banyak sedikitnya 
jumlah peserta perkemahan. 
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Dalam mengelola perkemahan perlu dibentuk : 
a) Panitia induk, yang bertugas : 

- Perencanaan kegiatan 
- Menetapkan lokasi perkemahan 
- Mempersiapkan perangkat penunjang kegiatan : Pos kesehatan, 

sekretariat, MCK, pasar perkemahan, dll. 
- Menyusun penjadwalan kegiatan 
- Mengadakan evaluasi 
- Mengadakan koordinasi dengan istansi terkait 

 
b) Panitia pelaksanaan kegiatan, yang bertugas : 

- Mendistribusikan kegiatan 
- Melaksanakan kegiatan 
- Menciptakan suasana perkemahan yang selalu dalam suasana 

gembira. 
- Selalu mengamati dan menciptakan kelancaran pelaksanaan 

kegiatan. 
- Memfungsikan perangkat RT,RW, Kelurahan dan Camat 

perkemahan sebagai kepanjangan tangan panitia pelaksana 
dalam menangani terlaksananya kegiatan sesuai dengan 
penjadwalan yang ada. 

 
Perkampungan Perkemahan  di tata berkelompok sebagaimana 
kelompok-kelompok dalam pemerintahan, sebagai berikut : 
a) Kelompok terkecil disebut RT yang terdiri dari 2 (dua) regu. 
b) Beberapa RT terhimpun dalam RW 
c) Beberapa RW terhimpun dalam Kelurahan 
d) Beberapa Kelurahan terhimpun dalam Kecamatan, dst. 
 
Ketua Rt, Ketua RW, Lurah dan Camat, bertugas : 
a) Menciptakan suasana persaudaraan dalam perkemahan 
b) Membantu kelancaran jalannya kegiatan 
c) Mengatur agar tercipta suasana aman dalam Perkemahan 
d) Menciptakan lingkungan bersih dan sehat selama kegiatan 

berlangsung maupun setelah kegiatan berakhir. 
 

4) Tenda, Bentuk dan Jenisnya 
Kegiatan menjelajah alam selalu penuh tantangan. Suhu, angin dan cuaca 
merupakan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam setiap 
penjelajahan, karena langsung berpengaruh pada kondisi tubuh. Oleh karena 
itu, kita memerlukan sarana berdiam untuk sementara (atau darurat) berupa 
tenda. Selain melindungi diri dari pengaruh lingkungan, tenda juga bisa untuk 
beristirahat sementara. 
 
1) Tenda 

Tenda merupakan pelindung yang terdiri dari lembaran kain yang didirikan 
di atas penyangga-penyangga atau dilekatkan pada kerangka tiang, dan 
umumnya dikuatkan oleh tali-tali yang dipancang pada pasak-pasak. 
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Tenda memiliki banyak kegunaan. Selain dapat digunakan sebagai barak 
bagi tentara atau pengungsi, tenda bisa pula digunakan sebagai tempat 
tinggal sementara saat berekreasi, karena bisa melindungi kita dari hujan, 
panas atau angin. Di dalam kegiatan Pramuka, tenda merupakan alat yang 
wajib ada. Tenda digunakan untuk kegiatan Berkemah, dan berbagai 
kegiatan di luar ruang lainnya. 
   

2) Bentuk Tenda 
Ada berbagai bentuk tenda Pramuka. Masing-masing memiliki keunggulan 
dan cirri khas. Berdasarkan jumlah tiang penyangganya, tenda dapat 
dibedakan menjadi : 
 
1. Tenda Bertiang Satu 

1. Tenda Bentuk Runjung 
Tenda bentuk Runjung kurang cocok untuk kemah beregu, karena 
pembangunannya memerlukan banyak alat dan boros ruang atau 
tempat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tenda Bentuk Huruf A 
a. Tenda Huruf A Rendah 

Tenda A Rendah umumnya untuk pelindung dan muat satu 
orang. Tenda ini memiliki atap dobel untuk menahan air hujan. 
Bagian ujung dalam tenda ini bisa digunakan untuk menyimpan 
alat-alat kemah, makanan dan lain-lain. 
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b. Tenda Huruf A Tinggi 
Tenda huruf A Tinggi bisa digunakan untuk      2 – 4 orang dan 
lapang untuk duduk. Tenda ini mudah dipasang dan dibongkar. 
Berupa kain tebal berbentuk empat persegi panjang. Berukuran 
1,9 m x 3,2 m, memiliki ketinggian 1,6 m, lebar bawah 2 m dan 
bagian dalam 1 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Tenda Bentuk A Bersegi Lima 
Perbedaan tenda huruf A tinggi dengan huruf A bersegi lima adalah 
bahwa bagian belakang tenda A bersegi lima diberi tambahan 
dinding yang digunakan untuk menyimpan barang-barang pribadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tenda Bertiang Dua 
1. Bentuk Lancip dan Bentuk Huruf A 

Tenda Lancip kurang prtis digunakan, sementara tenda bentuk 
Huruf A biasa digunakan sebagai tenda pelindung atau shelter dan 
sebagai serambi bagi tenda regu dan tenda pimpinan. 
 

2. Bentuk Pondok 
Tenda bentuk pondok adalah yang paling umum digunakan dalam 
kegiatan berkemah. Berbeda dengan tenda huruf A, tenda Pondok 
berdinding tegak lurus dan memiliki atap miring. Tenda pondok 
memiliki bagian dalam yang lega, sehingga bisa dipakai beberapa 
anggota kemah sekaligus. 
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3) Jenis Tenda 
 
Ada beberapa jenis tenda yang dikenal : 
 
a) Bivak 

Bivak adalah tenda berlindung darurat untuk melindungi pekemah atau 
penjelajah dari cuaca buruk, angin dan binatang buas. Umumnya Bivak 
dari jas hujan poncho. Ada beberapa jenis Bivak menurut bahannya, 
yaitu: 
 
(1) Bivak Dari Alam, berupa Bivak yang dirangkai dari bahan-bahan 

yang terdapat di alam, seperti dedaunan (sebagai atap atau dinding), 
akar-akaran atau kulit pohon (sebagai tali), gua, ceruk-ceruk kecil, 
lubang-lubang dalam tanah, dan sebagainya. 
 

(2) Bivak Semi Buatan, berupa Bivak yang dirangkai dari bahan industry 
seperti jas hujan poncho dengan unsure-unsur alam, seperti akar 
dan kulit kayu (sebagai tali), batang pohon sebagai tiang, dedaunan 
(sebagai atap atau dindingnya). 

 
(3) Bivak Buatan, berupa Bivak yang seluruh bahannya terangkai dari 

bahan-bahan industry sehingga Bivak bisa terangkai dari bahan 
plastic, terpal atau lainnya, dengan dikuatkan oleh tali-tali berupa 
raffia, nilon dan sejenisnya. 

 
Bivak memang sangat praktis untuk dibawa saat menjelajah, karena 
sangat ringan dan mudah dirangkai. Walau begitu, diwilayah ekstrim 
(misalnya di pegunungan tinggi), Bivak sangat rentan dengan pengaruh 
lingkungan seperti dingin dan berbagai factor lingkungan lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Contoh – contoh tenda Bivak 
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b) Tenda Dome 
Tenda Dome adalah tenda 
berbentuk kubah. Tenda Dome 
sangat cocok untuk dipakai sendiri, 
karena ringkas dan bisa dengan 
mudah dimasukkan kedalam ransel 
atau tas punggung, ringan (2-4 Kg), 
dan mudah dirangkai karena segala 
perlengkapan perangkaiannya telah 
dijadikan satu paket. 
 
 

c) Tenda Flysheet 
Tenda Flysheet merupakan tenda pendukung. Tenda ini memiliki bentuk 
berupa lembaran dan dalam posisi terangkainya mirip dengan tenda 
pramuka, walau tidak memiliki penutup samping. Tenda Flysheet 
umumnya dirangkai menjadi satu dengan tenda utama dan difungsikan 
sebagai serambi tenda atau sebagai penutup tenda saat musim hujan. 
Selain itu, tenda flysheet juga bisa digunakan sebagai ruang rapat atau 
ruang darurat terbuka saat berkemah. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contoh Tenda Flysheet 
 

d) Tenda Pohon 
Tenda pohon adalah tenda yang digantung di dahan pohon. Tenda pohon 
merupakan bentuk kombinasi antara hammock (tempat tidur gantung) 
dengan tenda. Tenda pohon sangat berguna saat kita menjelajah 
didaerah berair ataupun wilayah hutan tropis, karena posisinya yang 
menggantung dan dasarnya yang tidak menyentuh tanah. 
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e) Tenda Pramuka 
Tenda pramuka atau juga dikenal sebagai tenda regu, sangat popular 
dalam kegiatan pramuka. Tenda jenis ini adalah yang sering dipakai 
dalam acara perkemahan. Untuk mendirikan tenda pramuka diperlukan 
beberapa orang, namun tenda ini dikenal jauh lebih kuat dari tenda-tenda 
lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Cara Membuat Dapur di Perkemahan 
Salah satu kegiatan menarik dan mengandung pendidikan dalam kegiatan 
kemah adalah masak-memasak. Kegiatan masak memasak akan memiliki nilai 
tambah pendidikan yang lebih jika peserta juga dilatih untuk membuat dapur 
sederhana, dapat berfungsi dengan baik dan ramah lingkungan. 
 
Membuat dapur ketika berkemah, tidak boleh merusak lingkungan. 
Pilihlah  tanah terbuka tanpa rumput atau lumbuh-tumbuhan,   jauh dari pohon 
atau semak-semak dan tidak terdapat akar-akar pohon,  itu semua untuk 
mencegah terjadinya kebakaran sebab  api paling  cepat menjalar pada pohon, 
rumput dan akar yang kering terutama di musim kemarau. Bila tidak 
mendapatkan tanah terbuka, potong dan angkat rumput bersama akar dan 
tanahnya seluas ukuran -1,2 m x 0,9 m, gulung lempengan rumput 
tersebut  dan simpan di tempat teduh, sirami dengan air agar tetap segar 
sepanjang berlangsungnya perkemahan. Kemudian sebelum meninggalkan 
perkemahan tempatkan kembali potongan  lempengan rumput tersebut  di 
tempatnya  sehingga tidak akan kelihatan bekas tungku yang pernah dipakai 
sebelumnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Didalam membuat dapur perlu dilihat  arah angin bertiup. Kayu bakar agar 
mudah menyala harus dimasukkan ke dalam tungku sesuai arah  angin, 
sehingga nyala api akan selalu besar dan si pemasak tidak akan diganggu 
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asap. Jika angin terlalu kencang, dapur harus diberi penahan angin supaya 
panas api tidak disebarkan oleh angin. Tenda dapur dapat juga dibuat untuk 
menutupi tungku  dan  pemasaknya. Untuk keperluan ini tenda yang terbuat diri 
kain kanvas adalah yang terbaik. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dalam berkemah peserta  harus selalu memperhatikan supaya dapur tetap 
bersih,  kerena   sisa-sisa makanan akan mendatangkan lalat  yang mungkin 
sekali dapat  meracuni  dan mencemari makanan sehingga menimbulkan 
penyakit. 
 
Banyak model dapur yang bisa dibikin dalam kegiatan berkemah, contohnya 
dapur gantung. Peralatan yang dapat digunakan untuk dapur gantung adalah : 
cerek, panci, kastrol, baik tergantung sendiri  atau dua atau tiga alat sekaligus. 
Alat penggantung dapat memakai, tongkat, galah, kawat atau rantai.  Tali katun 
atau rami dapat juga dipakai untuk menganntung dengan catatan tidak terjilat 
api. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contoh Dapur Gantung 

 
Contoh kedua adalah dapur di tanah, untuk jenis ini tungku api dapat dibuat 
dari batu-bata, batu biasa, batang pisang, atau balok kayu yang masih basah. 
Dapat juga  dibuat dengan cara menancapkan tiga potong besi siku atau dibuat 
dari pelat besi berbentuk segi empat yang dapat dilipat. Yang terakhir ini sangat 
baik dipilih karena api tidak terganggu angin dan panasnya tidak banyak 
terbuang. Agar stabil tungku pelat besi ini harus ditekan masuk kedalam tanah 
sedikit pada saat akan digunakan 
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Contoh Dapur Tanah 
6) Cara Membuat Api 

Cara termudah membuat api adalah dengan pemantik api gas atau korek api. 
Namun, dalam kegiatan alam bebas mungkin kita ingin membuat api dari apa 
yang ada di lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa cara membuat api : 
 
1) Menggesek 

1. Gergaji Api 
- Ambil Kayu atau papan kayu kering, belah 

sedikit 
- Ambil sepotong kayu, gesekkan kedalam 

belahan kayu yang ada dengan gerakan 
menggergaji hingga timbul bara api 

- Tangkap bara api dengan serabut kelapa, 
kapas, sisa gergajian atau bahan-bahan 
mudah terbakar lainnya. 
 
 
 

2. Mengebor 
- Ambil sebatang kayu dan papan kering 
- Buatlah takikan atau lobang kecil 

dipinggiran papan, letakkan tempat 
pengumpul bara di bawahnya 

- Runcingkan batang kayu, gunakan 
mengebor lubang yang ada dengan 
memutarnya menggunakan gerakan 
pelintiran telapak tangan hingga timbul 
bara api 

- Bara api digunakan untuk menyalakan 
bahan-bahan yang mudah terbakar 
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3. Mengebor dengan busur 
Caranya sama dengan teknik mengebor (point b) hanya saja sarana 
memutar diganti dengan busur seperti busur panah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Tali Api 
Caranya : carilah rotan atau akar kering, kemudian gesekkan pada 
batang pohon kering hingga timbul bara api. Kumpulkan bara api untuk 
menyalakan bahan-bahan mudah terbakar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Memantik 
Memantik adalah membuat api dengan cara membenturkan dua benda 
keras hingga memercikkan bunga api. 
a) Paku dan Batu 

- Tancapkan sebatang paku pada sebatang papan 
- Benturkan batu ke paku hingga timbul percikan api 
- Tangkap percikan api dengan bahan-bahan mudah terbakar 

 
b) Batu Api dan Baja 

- Sediakan batu api dan baja 
- Benturkan atau gesekkan keduanya hingga terjadi percikan api 
- Arahkan percikan api pada bahan-bahan yang mudah terbakar 
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3) Menggunakan Sinar Matahari 
a) Kaca Pembesar 

Cara : Fokuskan kaca pembesar 
pada bahan-bahan mudah terbakar 
seperti kapas, kertas atau lainnya. 
Kaca pembesar kacamata juga bisa 
digunakan. 
 
 
 

b) Kaleng Minuman 
- Gosok bagian bawah kaleng minuman hingga mengkilap seperti 

cermin 
- Fokuskan sinar matahari melalui bagian mengkilap, arahkan 

pantulan fokusnya pada bahan-bahan yang mudah terbakar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Kantong Plastik 
- Sediakan kantong plastic bening, lalu isi 

dengan air bersih 
- Bulatkan kantong air 
- Fokuskan cahaya matahari dengan 

bulatan kantong air yang ada, fokuskan 
pada bahan-bahan yang mudah terbakar 

 
 
 

7) Pasak Tenda, Jenis dan Pemakaian 
1) Fungsi Pasak 

Pasak (pin/peg) sangat penting untuk mendirikan tenda dalam sebuah 
perkemahan. Memang adakalanya kita bisa menggunakan pohon atau 
benda-benda lain (batu, banguan, dll) untuk kepeluan mengikatkan tali 
tenda. Pasak merupakan peralatan utama dalam mendirikan tenda, oleh 
sebab itu harus sudah tersedia sebelumnya agar tenda dapat didirikan 
dengan cepat. Pramuka yang mahir dapat mendirikan tenda dengan dua 
orang dalam waktu kurang lebih  5 menit.  
 

2) Bahan dan Bentuk Pasak 
Bahan dan bentuk pasak dapat bermacam-macam, pekemah dapat 
membuat sendiri sesuai pilihannya. panjang pasak biasanya 25 cm. Bahan 
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besi kuat tetapi berat, bahan bambu/kayu ringan tetapi mudah rusak (alat 
menancapkan dipukul-pukul palu); bahan yang baik dari alumunium atau 
besi beton . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Memelihara Pasak 
Memelihara pasak bagi mereka yang tidak teliti akan terasa repot, karena 
harus membersihkan tanah yang melekat dan malas menghitung. Akibatnya 
pasak penuh karat dan setiap habis digunakan  jumlahnya berkurang - 
karena sangat mungkin ada yang hilang. Pasak agar aman dan terawat 
dengan baik sehabis dipakai perlu dimasukan ke dalam kantung pasak, 
tentu saja setelah dibersihkan dan dihitung jumlahnya. Agar tidak mudah 
hilang penyimpanan kantong pasak harus dipisahkan dengan penyimpanan 
tenda. 
 

4) Cara Menancapkan Pasak 
Menancapkan pasak sebelum 
diikatkan harus dalam posisi 
miring 45° ke belakang dari arah 
tali datang dan bukan tegak. 
Karena posisi pasak yang tegak 
tidak memiliki kekuatan, mudah 
tertarik tali dan mudah lepas, 
 
 
 
Bila angin terlalu kencang bertiup, 
pasak-pasak yang 
kedudukannya, lemah perlu 
diperkuat dengan pasak lain, agar 
tenda tidak terbongkar karena 
pasak-pasaknya terlepas. 
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5) Mengikat tali pada pasak 
Cara mengikat tali pada pasak harus dikuasai setiap pekemah. Biasanya 
digunakan simpul/tali pangkal, karena simpul itu tidak mudah terurai atau 
melorot. Tali tenda harus senantiasa kencang agar tenda berdiri teguh.  
 
Untuk memudahkan mengencangkan tali tanpa membuka simpul atau 
memindahkan pasak, pekemah dapat membuat sendiri alat pengencang tali 
dari kayu, dengan syarat tali tenda yang digunakan tidak licin. Kayu persegi 
berlubang dua adalah alat praktis yang selalu dapat  mengencangkan tali, 
hanya dengan cara menaikkannya ke arah atas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Penataan Lingkungan dan Perlengkapan 
Kegiatan perkemahan merupakan media pendidikan kepramukaan yang sangat 
efektif. Karena melalui kegatan ini beragam latihan dapat dilaksanakan dari 
mulai kedisiplinan, ketahanan fisik, kreativitas, pendidikan di alam terbuka, 
mempererat kerjasama dan persaudaraan bakti, pengamalan kode kehormatan 
pramuka, cinta lingkungan, dsb.  
 
Namun demikian untuk mencapai semua kelebihan tersebut di 
atas,  perkemahan harus dilaksanakan dengan perencanaan dan pengelolaan 
yang baik dari semua aspeknya. Perkemahan membutuhkan pengorganisasian 
kerja, dukungan logistik, perencanaan acara, pemilihan lokasi, pengembangan 
kreativitas, dan berbagai aspek lainnya secara teliti dan detail. 
 
Cara menata lingkungan perkemahan dan juga cara mengadakan 
perlengkapan perkemahan merupakan salah satu tolok ukur apakah sebuah 
perkemahan direncanakan dan dikelola dengan baik atau tidak. Lingkungan 
perkemahan yang kotor dan berantakan serta perlengkapan perkemahan yang 
serba barang jadi akan mengurangi bobot perkemahan sebagai media 
pendidikan. 
 
1) Jumlah dan jenis tenda 

Setiap regu dalam sebuah kavling perkemahan hendaknya memiliki tenda 
induk sebagai tempat tinggal, tenda tenda untuk menyimpan makanan yaitu 
tenda kecil ternpat menyimpan segala keperluan yang berhubungan dengan 
makanan: makanan matang, bahan mentah, beras, rempah/bumbu, kayu 
bakar (bila hujan), dan lain-lain. Tenda makanan didirikan terasing, tertutup 
rapat; tidak baik makanan disimpan dalam tenda tidur (lebih-lebih yang, 
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sudah matang), dilihat dari segi kesehatan dan kebersihan tenda. Dan tenda 
makan, yaitu tenda untuk makan semua anggota regu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Dapur  
Perkemahan harus dilengkapi dengan dapur sebagai tempat memasak. 
Dapur perkemahan ada   bermacam -macam bentuknya, bisa dibuat dari 
kayu atau kompor yang penting dapat berfungsi     dengan baik untuk 
masak-memasak. 
 

3) MCK Sumur  
Jika menyelenggarakan perkemahan di bumi perkemahan sarana MCK 
biasanya sudah tersedia. Yag harus dilakukan adalah ikut serta menjaga 
kebersihan dan hemat air. Jika perkemahan berlokasi tidak di bumi 
perkemahan yang tidak memiliki MCK maka pada saat survey harus 
diidentifikasi dulu agar memudahkan diambil jalan keluarnya.  
 

4) Tempat sampah  
Berkemah merupakan kesempatan yang baik untuk belajar kebersihan dan 
ketertiban. Perkemahan yang kotor merupakan latihan yang paling buruk 
bagi pekemah; selain akan mengakibatkan para peserta   tidak sehat, 
mungkin pemilik tanah yang dipinjami akan berpikir dua kali bila akan 
mengijinkan dipinjam lagi. Hal-hal seperti itu dapat mencorng nama 
organisasi.  
 
Pengaturan pembuatan tempat pembuangan sampah, harus sudah jauh-
jauh hari dipikirkan dan direncanakan. Pembuatan sudah harus siap pada 
saat para pekemah tiba (bila para peseta berusia muda), atau harus segera 
dibuat bersama-sama pembuatan dapur, begitu pekemah (sudah berusia di 
atas 15 tahun) tiba di perkemahan. 
 
Sampah kering dibakar, yang tidak dapat dibakar dikubur. Namun sampah 
basah memerlukan perlakuan khusus. Kalau sampah dari dapur banyak 
maka lubang sampah dibuat sedekat mungkin dari dapur di sebelah 
bawahnya, tetapi tetap jauh darin tenda tidur).  
 
Untuk sampah keras, seperti tulang ayam, biji mangga, kulit buah nangka, 
tempurung/tapas kelapa, sebaiknya ditanam. Bila perkemahan berlangsung 
lama, lebih baik dibuat lubang sampah yang agak besar, misalnya luas 1 x 1 
m dan dalamnya 0,75 m dan senantiasa ditutup dengan taburan tanah 
hingga tertutup setiap sampah dibuang (seperti kakus kering). Kaleng-
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kaleng bekas makanan kaleng, dibakar dulu kemudian dipukul-pukul hingga 
gepeng, baru  dibuang ke lubang sampah. 
 

Untuk sampah basah dibuat lubang tersendiri berukuran luas 0,4 x 0,4 m 
dan dalamnya 0,8 m. Di atas lubang sampah basah ini ditutupkan anyaman 
kawat atau tumpukan ranting yang di atasnya lagi  ditimbuni rumput dan 
daun-daunan. Sampah basah dituang ke atas timbunan saringan tadi, airnya 
terus ke dalam lubang, bubuk sampahnya menyangkut di saringan. Rumput 
dan daun-daunan setiap kali diganti dengan yang baru dan yang lama 
sebaiknya dibakar. 
 

Setiap pekemah harus diajari dan dibiasakan untuk tidak sembarangan 
membuang sampah, dan bila ada sampah terlihat sudah harus dibiasakan 
untuk segera memungutnya dan membuangnya ke tempat/lubang sampah. 
Sementara sebelum banyak dan dibuang ke tempat/lubang sampah, dapat 
disediakan kantung plastik besar untuk tempat sampah sementara di tenda-
tenda. Kantung ini harus dikosongkan setiap hari sebelum pemeriksaan pagi 
dilakukan. Dengan demikian maka perkemahan akan terbebas dari 
gangguan lalat, kecoa, dan semut atau tikus. 
 

5) Perlengkapan Perkemahan 
Didalam berkemah hendaknya jangan membawa perlengkapan yang 
berlebihan dan serba barang jadi. Hal semacam itu memang mudahkan 
namun tidak memberian ruang kepada peserta perkemahan untuk 
mengembangkan kreativitas dan kemauan untuk berkarya. Di bawah ini 
beberaa perlengkapan perkemahan yang bersahaja dan mampu 
mengembangkan kreativitas dalam pembuatannya. 
 

6) Jemuran  
Karena sudah banyak tali tenda, pekemah 
biasanya tidak memikirkan lagi perlunya tali 
jemuran khusus disediakan. Tali-tali tenda 
itulah kemudian berfungsi pula jadi tali 
jemuran. Kesannya jadi kurang baik, seperti 
jemuran di bangunan bertingkat kota 
Hongkong yang keluar dari setiap jendela. 
Merusak pandangan! Tali jemuran perlu 
dibuat tersendiri terpisah dari tali-tali tenda.  
 

7) Bendera regu dan papan pengumuman  
Tiang tenda bagian depan sengaja berfungsi 
rangkap menjadi tiang bendera regu dan juga 
tempat menggantungkan papan pengumuman 
tentang program harian, pembagian kerja, dan 
sebagainya, yang harus diperhatikan oleh setiap 
anggota regu. Papan pengumuman dibuat dari 
tripleks atau karton tebal. Dengan adanya papan 
pengumuman ini maka pekemah dibiasakan untuk 
selalu memperhatikan petunjuk; tanpa perlu banyak bicara mereka banyak 
bekerja. 
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8) Rak sepatu  
Sepatu pun harus teratur cara 
menyimpannya agar mudah 
ditemukan dan sedap dipandang. 
Sepatu jangan ditaruh di panas 
matahari, lebih-lebih sepatu kulit, 
kulit akan mengeras dan rusak 
serta bagian dalamnya akan 
melukakan kaki pemakainya, Sepatu yang basah dapat dijemur, tetapi harus 
dijaga jangan sampai terlalu kering. Lebih baik kering perlahan-lahan di rak 
sepatu yang ditempatkan di bawah serambi yang teduh). 

 
 
9) Rak Piring 

Rak piring pun dapat dibuat oleh 
pekemah yang rajin, agar piring 
selalu bersih dan cepat kering tanpa 
diseka kain bersih. Rak piring 
ditempatkan dekat dengan dapur 
atau tenda makan, di bawah sinar 
matahari, sehingga piring cepar 
kering dan hama penyakit mati 
terbakar cahaya matahari.  

 
 
 

10) Tempat menggantungkan muk  
Muk, cangkir email, aluminium, atau plastik 
disimpan secara teratur pula dekat rak piring; 
kalau pada rak piring sukar menyangtut cangkir-
cangkir baru dibuat tersendiri dari cabang pohon. 
 
 
 

11) Lemari dapur 
Lemari dapur dibuat dari peti, tempat menyimpan bumbu dan makanan 
matang yang tahan lama. Kotak daging pun dapat dibuat dari bekas peti 
jeruk yang harus ditutupi plastik seluruh kotaknya, sedangkan untuk lemari 
bumbu dan makanan cukup dibuat penutup depan dari plastik. Dengan 
demikian lalat tidak dapat menghinggapi makanan. Semut demikian pula 
jangan sampai datang merubungi makanan. Lemari dapur digantungkan 
pada cabang pohon atau pada palang yang bertiang. 
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12) Selokan sekitar tenda 
Membuat selokan sekitar tenda 
harus dimulai dari 
bagian/permukaan tanah yang 
tinggi dan memperhitungkan 
sifat air yang selalu menglir ke 
tempat yang lebih rendah. Pada 
saat membuat selokanjangan 
ada belokan siku yang 
menghambat aliran air. Letak selokan harus tepat menampung 
tetesan/curahan air hujan dari atap tenda. Besar dan dalam selokan 
tergantung dari curah hujan. Selokan tidak perlu dibuat, bila berkemah saat 
bukan musim hujan, bila tanah tempat berkemah berpasir, bila kemiringan 
tanah cukup dan air tidak akan masuk tenda. 
 

13) Pagar tali   
Batas wilayah "kapling" yang 
digunakan perkemahan regu 
perlu ada dan jelas, sehingga 
yang tidak berkepentingan tidak 
seenaknya masuk, kalau perlu 
harus masuk lewat pintu pagar. 
 
Pagar dibuat dari tali dan diikatkan pada tiang-tiang bambu. Tidali perlu 
kuat, karena tidak dimaksudkan untuk menahan binatang buas atau 
mencegah pencurian; pagar dibuat. untuk mempertegas wilayah yang 
digunakan dan menjadi tanggung jawab untuk kebersihannya. 
 

14) Gapura 
Gapura penting untuk menyemarakkan perkemahan selain untuk 
menandai pintu masuk yangjelas. Dalam perkemahan pasukan, selain 
gapura regu harus dibuat juga gapura pasukan yang lebih besar. Dalam 
perkemahan tipe besar adanya kreasi pembuatan aneka gapura 
memberikan kesan pesta yang meriah. Ingat RT/RW, kantor dan lain-lain, 
menjelang hari kemerdekaan 17 Agustus berpesta dengan membuat 
aneka gapura yang indah-indah! Demikian pula di perkemahan. 
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15) Serambi tenda 
Serambi tenda dibuat untuk berbagai keperluan, seperti menerima tamu, 
musyawarah regu, omong-omong santai, makan, dan sebagainya. Dengan 
demikian fungsi tenda untuk tidur dan berbaring tidak diganggu oleh 
keperluan lain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16) Tiang bendera dan tempat upacara 
Letaknya di sebelah kanan tenda regu, dipilih tempat yang tidak seluas 
seperti keperluan untuk upacara dalam perkemahan pasukan atau lebih 
dari itu. Luas maksimum 8 x 8 m. Tiang bendera setinggi 5,6 m, karena 
lebar bendera Merah Putih yang dikibarkan 0,8 m x 1,2 m. 
 

9) Cara Mendirikan Tenda 
1) Cara Mendirikan Tenda Kecil 

Langkah 1 : Letakkan tenda di atas tanah yang datar dengan bagian 
punggung (bagian dalam tenda) ada di atas. Kemudian pasang 
tongkat/tiang tenda baik yang bagian belakang maupun depan. Setelah itu 
pasangkan pula patok-patok tenda pada pintu dan juga di tiap-tiap sudut 
tenda. 
 
Langkah 2 : Tegakkan tongkat bagian belakang, kemudian ikatkan tali pada 
patok baik yang depan maupun di sudut kanan kiri tenda. 
Langkah 3 : Tegakan tongkat bagian depan, kemudian ikatkan tali pada 
patok baik yang depan maupun di sudut kanan kiri tenda. 
 
Langkah 4 : Ikatkan tali tengah dan tarik kuat-kuat agar kencang, kemudian 
ikatkan tali-tali dinding - tarik kuat-kuat sehingga posisi tenda menjadi 
kencang. 
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Yang harus diperhatikan :  
Hati-hati pada saat memasukan paku/ujung tiang tenda ke tenda dan hati-
hati juga ketika menari tali-tali tenda. Masukan tiang dan menarik tali tenda 
yang tidak hati-hati bisa menyebabkan tenda robek. 

 
2) Cara Mendirikan Tenda Besar 

Langkah 1 : Letakkan tenda di atas tanah yang datar dengan bagian 
punggung (bagian dalam tenda) ada di atas.Pasang tian tenda baik di 
bagian depan maupun belakang pintu tenda. Tancapkan dua patok pada 
garis tengah tenda. Lipat tenda menurut arah panah yang terlihat dalam 
gambar di bawah ini : 
 
Langkah 2 : Tunjuk 4 orang anggota regu untuk mendirikan tenda. 2 orang 
(a dan b, dalam gambar) bertugas mengangkat, mendirikan dan 
memegangi tiang tenda. 2 orang (c dan d), dalam gambar) bertugas 
menarik tali-tali tenda yang disiapkan. 
 
Langkah 3 : 2 orang (c dan d, dalam gambar), menarik dan mengikat tali 
pada patok tenda, dengan pembagian kerja sbb : Pertama mengikat tali di 
yang ada di kedua sudut (kanan atau kiri), kemudian mengikat tali pada 
bagian depan/pintu tenda. Tariklah tari dengan kuat dan ikatlah dengan 
ikatan yang benar. 
 
Langkah 4 : Ikatkan tali-tali dinding tenda pada patok yang telah disiapkan. 
Tarik kuat-kuat agar tenda dapat berdiri kokoh dan kencang. Ikatan yang 
kuat dan benar akan menjadikan tenda kokoh, kuat, rapi dan enak 
dipandang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yang harus diperhatikan : 
Hati-hati pada saat menarik tali agar tenda robek. 
 

10) Teknologi Sederhana Penjernihan Air 
Kadangkala  ketika berkemah para Pramuka sulit menemukan air bersih 
untuk keperluan mandi, masak dan mencuci. Air bersih sulit didapatkan  salah 
satunya disebabkan rusaknya lingkungan terutama ruang terbuka hijau 
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sehingga air hujan tidak lagi mampu diserap oleh tanah dengan baik yang 
berakibat mengecilnya sumber-sumber mata air. 
 
Ketiadaan air  bersih untuk masak memasak dapat menimbulkan  penyakit 
diare, penyakit lambung dan penyakit pencernaan lainnya. Hal itu karena air 
kotor seringkali tercemar bakteri salmonella, E-coli bakteri dan berbagai 
bakteri lainnya. 
 
Agar perkemahan dapat berjalan dengan  sehat, menyenangkan dan penuh 
kegembiraan maka para Pramuka dituntut mampu melakukan penjernihan air 
kotor dengan menggunakan teknologi sederhana. Banyak jenis teknologi 
sederhana penjernihan air yang bisa dipelajari dan dimanfaatkan oleh para 
Pramuka seperti penjernihan dengan menggunakan filter bahan-bahan alami 
di bawah ini.  
 
Penggunaan teknologi yang tepat akan dapat mengubah air kotor  menjadi air 
bersih yang layak dan sehat untuk dikonsumsi. 

 
1) Bahan yang Dibutuhkan     

a) Dua buah drum 
b) Pipa penghubung  
c) Pasir 
d) Arang 
e) Kerikil 

 
2) Cara kerja alat : 

a. Air kotor dituangkan ke drum yang telah diberi filter dengan  lapisan 
pasir, arang dan kerikil. Lapisan pasir, arang, dan kerikil berfungsi untuk 
menghilangkan bakteri yang tercampur dalam air kotor tadi.  

b. Alirkan air bersih hasil penyaringan dengan pipa/selang ke drum 
penampungan air bersih. Air bersih hasil penyaringan akan menjadi air 
sehat untuk mandi, masak dan mencuci. Namun demikian jika akan 
diminum harus dimasak terlebih dahulu.  

c. Jika aliran air bersih makin mengecil ganti atau bersihkan pasir, arang 
dan kerikil yang digunakan sebagai filter. 

d. Ketersediaan air bersih akan mendukung kegiatan perkemahan yang 
sehat, menyenangkan, ramah lingkungan serta meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan para Pramuka dalam hal penerapan 
teknologi penjernihan air. 
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KETERAMPILAN PERTOLONGAN PERTAMA 
PADA KECELAKAAN (PPPK)  

 
 
 
Keterampilan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) merupakan salah 
satu kegiatan kepramukaan yang memberikan bekal pengalaman dan 
pengamalan yang berupa: 
a. kewajiban mengamalkan kode kehormatan Pramuka 
b. kepeduliannya terhadap masyarakat/orang lain 
c. kepeduliannya terhadap usaha meningkatkan citra Gerakan Pramuka di 

masyarakat. 
 
Keterampilan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan merupakan seperangkat 
keterampilan dan pengetahuan kesehatan yang praktis dalam memberikan 
bantuan pertama kepada orang lain yang sedang mengalami musibah, antara lain 
pada pasien yang: 
a. berhenti bernafas  
b. pendarahan parah 
c. shock 
d. patah tulang 
 
Keterampilan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan Pengetahuan Praktis 
tentang Kesehatan merupakan alat pendidikan bagi para Pramuka sesuai dan 
selaras dengan perkembangannya agar mampu menjaga kesehatan diri dan 
keluarga serta lingkungannya, dan mempunyai kemampuan yang mantap untuk 
menolong orang lain yang mengalami kecelakaan. 

 
1. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) 

a. PPPK bagi Pasien yang Berhenti Bernafas 
Kalau seseorang tiba-tiba napasnya berhenti apapun latar belakangnya, 
harus segera dilakukan nafas buatan.  
 
Cara yang paling praktis dan efisien untuk menyelamatkan nyawa orang 
tersebut adalah dengan jalan: meniupkan napas ke paru-paru korban. 
 
Langkah-langkah pertolongan dengan napas buatan dari mulut ke 
mulut/hidung sebagai berikut: 
1) Kepala korban diletakkan dengan posisi dagu mendongak ke atas 
2) Rahang ditarik sampai mulut terbuka 
3) Penolong membuka mulut lebar-lebar dan menempelkan ke mulut 

korban rapat-rapat dan tekanlah lubang hidung atau menutup hidung 
korban dengan pipi, atau dapat juga dengan jalan menutup mulut 
korban rapat-rapat, selanjutnya penolong menempelkan mulutnya ke 
mulut korban dan meniupnya. 

4) Tiup ke mulut/hidung korban, dengan ukuran hitungan sebagai berikut: 
a) Kepada orang dewasa secara teratur dan kuat ditiupkan 12 kali 

pada setiap menit. 
b) Kepada Anak-anak ditiupkan 20 kali setiap menit. 
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b. PPPK bagi Korban Sengatan Listrik 
1) Penolong hendaknya berdiri di atas karet, karton, papan atau karpet 

yang dalam keadaan kering. 
2) Gunakan tongkat kering/papan kering untuk menarik atau mendorong 

kawat beraliran listrik yang menempel pada tubuh korban. 
3) Setelah kontak dengan aliran listrik tiada lagi, selanjutnya segera 

dilakukan nafas buatan sampai bantuan medis datang. 
 

c. PPK bagi Pasien yang Menderita Pendarahan Parah 
1) Luka hendaknya ditutup kain kasa kompres  steril, selanjutnya kain 

kasa kompres tersebut ditekan kuat-kuat dengan tangan sampai 
pendarahan berhenti. Untuk menutup luka biasa juga menggunakan 
bahan yang bersih lainnya, misalnya kasa steril, sapu tangan bersih 
lainnya, handuk atau sobekan sprei yang semuanya sudah dicuci dan 
diseterika. Kalau tidak tersedia peralatan yang steril, jangan ragu-ragu 
lagi menggunakan baju kotor, atau tangan telanjang untuk menekan 
bagian yang luka agar darah tidak terus menerus mengucur, karena 
kehilangan darah dari tubuh korban lebih berbahaya dari pada resiko 
infeksi. 

2) Luka yang sedang berdarah tidak boleh dibersihkan karena 
pendarahan akan membersihkan luka itu sendiri; yang boleh 
dibersihkan adalah kulit disekitar luka, dengan air sabun atau air 
ledeng biasa, atau air yang sudah dimasak. 

3) Pada semua kasus pendarahan serius, penderita selalu di ancam 
shock; untuk itu diselimuti dan letakan penderita pada posisi yang 
paling menyenangkan, dan semua yang mengikat pada tubuh harus 
dilepaskan, termasuk ikat pinggang. 

 
d. Pertolongan Pertama Mengurangi Shock 

1) Setiap kecelakaan, kebakaran, keracunan yang parah, sering kali 
disertai dengan shock baik ringan atau parah, bahkan sampai fatal; 
karena shock merupakan reaksi tubuh yang ditandai oleh melambatnya 
atau terhentinya peredaran darah, dan berakibat penurunan persediaan 
darah pada organ-organ penting. 
 

2) Tanda-tanda Shock 
a) Denyut nadi cepat tapi lemah 
b) Merasa lemas 
c) Muka pucat 
d) Kulit dingin, keringat dingin di kening dan telapak tangan, kadang-

kadang pasien menggigil 
e) Merasa haus 
f) Merasa mual 
g) Nafas tidak teratur 
h) Tekanan darah sangat rendah 

 
3) Pertolongan pertama mengurangi Shock antara lain dilakukan dengan 

cara: 
a) menghentikan pendarahan 
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b) meniadakan hambatan pada saluran nafas 
c) memberi nafas buatan 
d) menyelimuti dan meletakkan penderita pada posisi yang paling 

menyenangkan 
 

4) Langkah-langkah Pelaksanaan Pertolongan Pertama Mengurangi 
Shock: 
a) Baringkan korban dengan posisi kepala sama datar atau lebih 

rendah dari tubuh, dengan tujuan untuk menambah aliran darah ke 
jantung dan otak. Bila kaki tidak patah, tungkai dapat ditinggikan 
30-45 cm di atas posisi kepala 

b) Selimuti pasien dan hindarkan dari lantai serta udara dingin 
c) Usahakan pasien tidak melihat lukanya. 
d) Pasien/penderita yang sadar, tidak muntah dan tidak mengalami 

luka di perut, dapat diberi larutan shock yang terdiri dari: 
- 1 sendok teh garam dapur 
- 1/2 sendok teh tepung soda kue 
- 4-5 gelas air dan bisa juga ditambah air kelapa/kopi kental/teh 

e) Perlakukan pasien dengan lemah lembut, sebab rasa nyeri akibat 
penanganan  yang kasar bisa menjerumuskan korban pada shock 
yang lebih parah. 

f) Cepat-cepat panggil dokter 
 

e. PPPK patah Tulang 
1) Tanda-tanda patah tulang (faktur) 

a) penderita tidak dapat menggerakkan bagian yang luka 
b) bentuk bagian yang terkena dampak tidak normal 
c) ada rasa nyeri kalau digerakkan 
d) kulit tidak terasa kalau disentuh 
e) pembengkakan dan warna biru di sekitar kulit yang luka 

 
2) Pedoman umum pertolongan pertama terhadap patah tulang 

a) Pada umumnya patah tulang tidak pernah sebagai kasus darurat 
yang membutuhkan pertolongan segera, kecuali demi 
penyelamatan jiwa korban. Sebaiknya jangan menggerakkan atau 
menggangu penderita, tunggu saja sampai dokter atau ambulans 
datang 

b) Kalau korban harus dipindahkan dari tempat yang membahayakan, 
pindahkan korban dengan cara menarik tungkai atau ketiaknya, 
sedang tarikannya harus searah dengan sumbu panjang badan. 

c) Kemudian lakukan memeriksa apakah ada luka-luka lainnya; 
- hentikan pendarahan serius yang terjadi 
- usahakan korban terhindar dari hambatan pernapasan 
- upayakan lalu lintas udara tetap lancar 
- jika diperlukan buatlah nafas buatan 
- jangan meletakkan bantal di bawah kepala, tapi letakanlah di kiri 

kanan kepala untuk menjaga agar leher tidak bergerak  
d) Kalau bantuan medis terlambat, sedang penderita harus diangkat, 

jangan mencoba memperbaiki letak tulang. Pasanglah selalu 
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pembelat (bidai) sebelum menggerakkan atau mengangkat 
penderita. 

 

3) Macam-macam patah tulang dan pertolongan pertamanya 
a) Patah lengan bawah Pergelangan Tangan 

 Letakkan perlahan-lahan lengan bawah tersebut ke dada hingga 
lengan membentuk sudut 90 derajat dengan lengan atas, sedang 
telapak tangan rata di dada; 

 Siapkan dua pembelat (bidai) yang dilengkapi dengan kain 
pengempuk; satu untuk membelat bagian dalam, sedang yang 
lain untuk membelat bagian luar; 

 Usahakan pembelat merentang dari siku sampai ke punggung 
jemari; 

 Ikatlah kedua pembelat itu dengan dua perban, satu ikatan di 
atas tulang yang patah dan ikatan yang lain di bawahnya. 

 Aturlah gendongan tangan ke leher sedemikian rupa sehingga 
ketinggian ujung-ujung jari hanya 7,5-10 Cm dari siku. 

 

b) Patah Tulang Lengan Atas (siku ke bahu) : 

 Letakkan tangan perlahan-lahan ke samping tubuh dalam 
posisi sealamiah mungkin; 

 Letakkan lengan bawah di dada dengan telapak tangan 
menempel perut; 

 Pasang satu pembelat (bidai) yang sudah berlapis bahan 
empuk di sebelah luar lengan dan ikatlah dengan dua carik 
kain di atas dan di bawah bagian yang patah; 

 Buatlah gendongan ke leher, tempelkan lengan atas yang 
patah ke tubuh dengan handuk atau kain yang melingkari 
dada dan belatan (bidai) 

 

c) Patah Tulang di Paha 

 Patah tulang di paha sangat berbahaya; tanggulangi shock dulu 
dan segera panggil dokter; 

 Luruskan tungkai dan tarik ke posisi normal; 

 Siapkan 7 (tujuh) pembalut panjang dan lebar; 

 Gunakan dua pembelat papan lebar 10-15 Cm yang dilapisi 
dengan kain empuk; 

 Panjang pembelat untuk bagian luar harus merentang dari 
ketiak sampai lutut, sedangkan pembelat untuk bagian dalam 
sepanjang dari pangkal paha sampai kelutut. 
 

2. Pembalut dan Pembalutan 
a. Pembalut 

Macam-macam Pembalut 
1) Pembalut kasa gulung 
2) Pembalut kasa perekat 
3) Pembalut penekan 
4) Kasa penekan steril (beraneka ukuran) 
5) Gulungan kapas 
6) Pembalut segi tiga (mitella) 
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b. Pembalutan 
a) Pembalutan luka di kepala : 

a) Persiapkan kain mitella 
b) Lipatlah dasar segitiga mitella selebar 5cm sebanyak 2 kali 
c) Kemudian letakkan bagian tengah lipatan itu diatas dahi. 

Posisikan yang memiliki lipatan disebelah luar 
d) Tariklah ujung puncak segitiga ke arah belakang kepala, sehingga 

puncak kepala tertutup kain segitiga. 
e) Terakhir, lilitkan kedua ujung lipatan melingkari kepala dan 

kembali ke dahi, kemudian sambungkan di dahi dengan 
menyimpulkannya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Pembalutan luka di tangan 
1) Persiapkan pembalut model pita 
2) Genggamkan gulungan kain kassa pada tangan yang terluka 
3) Bebatkan pertengahan perban satu lingkaran pergelangan tangan, 

kemudian arahkan kedua ujungnya ke kepalan tangan secara 
menyilang satu dengan lainnya. 

4) Bebatkan satu atau dua putaran lagi hingga berakhir pada 
pergelangan tangan. 

5) Simpulkan kedua ujungnya dengan erat pada pergelangan 
tangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Membalut Luka Pada Lutut 
1. Persiapkan perban pita 
2. Susupkan salah satu ujungnya ke bawah lutut yang cedera, 

kemudian bebatkan masing-masing ujungnya pada lutut, sehingga 
bersilangan membentuk bebatan ke arah paha 
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3. Simpulkan kedua ujung perban pada bagian samping paha 
bawah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Pembalutan luka pada tungkai kaki 
1) Persiapkan pembalut pita 
2) Letakkan bagian tengah pembalut pita secara menyilang pada 

tungkai, seperti gambar pertama 
3) Pita yang berada di dekat tumit kemudian dibebatkan pada 

pergelangan kaki, sementara ujung yang lain dipanjangkan secara 
menyerong keatas, searah kaki bawah. 

4) Kemudian bebatkan perban kearah atas, hingga mencapai ujung 
perban yang satunya. 

5) Ikat kedua ujungnya dengan erat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Pembalutan Luka Pada Jari 
1) Persiapkan plester luka 
2) Setelah luka dibersihkan dan dibalut kain kasa, tempelkan plester 

melingkari kain kasa, dari arah pangkal jari hingga mendekati 
ujung jari (ujung jari harus terbuka, sebagai penanda jika plester 
yang diberikan terlalu kencang) 

3) Rapikan balutan perban dan kasa. 
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f) Pembalutan Luka Dengan Teknik 8 
Membalut dengan teknik angka 8 digunakan untuk membebat luka di 
wilayah pergelangan, kemudian mengarah pada antara jempol dan 
telunjuk (untuk wilayah tangan) atau telapak kaki (untuk wilayah 
kaki). Perban kemudian dibebatkan sedemikian rupa, sehingga 
membebat seluruh tangan atau kaki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pembidaian 
Pembidaian adalah proses mempertahankan kedudukan tulang yang patah 
agar tulang yang patah tidak bergerak. Bidai merupakan alat yang digunakan 
untuk proses pembidaian. Bidai bisa berupa berbagai macam material atau 
bahan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metode membidai : 
Jika seseorang mengalami patah kaki, mencegahnya bergerak 
(immobilisasi) adalah kuncinya. Oleh karena itu, kita bisa membuat bidai 
dengan karton tebal, papan kayu ringan dan sejenisnya 
Langkah – langkah : 
1) Hentikan pendarahan apapun dengan tekanan langsung 
2) Periksa denyut dibawah patahan dan lihat warna kulitnya. Jika pucat, 

sirkulasi darah mungkin terputus dan mungkin kita harus mengembalikan 
posisi tulang pada posisinya yang pas. 

3) Jika dengan karton tebal, susupkan karton yang tak tertekuk ke bawah 
kaki yang cedera. Berikan bantalan agar kaki nyaman, sebelum karton 
ditekuk ke sisi kanan-kiri kaki yang cedera. 

4) Ikat karton dengan tali atau bahan elastis lain. Bidai harus cukup kencang 
agar tidak membuat tulang bergeser, namun tidak terlalu kencang, 
sehingga menganggu peredaran darah. Jika patahan melibatkan 
persendian, ikat bidai diatas dan dibawahnya aga lebih stabil. 
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4. Mengeluarkan Debu atau Pasir Yang Masuk Ke Mata 
Dalam melakukan kegiatan kepramukaan,a dakalanya mata kelilipan, 
kemasukan debu atau pasir. Ada yang lantas keluar sendiri, namun adapula 
yang membandel hingga perlu penanganan tertentu. 
 
Kelilipan akan membuat mata terasa gatal atau pedih. Seringkali secara 
refleks tangan akan menggosok mata. Walau begitu, menggosok mata saat 
kelilipan wajib dihindari, karena akan membuat mata jadi iritasi atau tergores. 
 
Ada beberapa cara yang lebih aman untuk mengatasi mata kelilipan : 
1. Saat debu atau pasir masuk ke mata, korban tidak boleh menggosok-

gosok matanya. Menggosok mata saat kelilipan hanya akan menimbulkan 
luka iritasi akibat gesekan debu atau pasir dengan kelopak mata. 

2. Saat kelilipan, biasanya air mata mengucur terus. Biarkan air mata terus 
mengalir, sembari mengedipkan mata secara perlahan-lahan. Air mata 
yang mengucur, umumya pelan-pelan akan membawa debu atau pasir 
keluar dari mata. 

3. Jika air mata tidak bisa mengeluarkan debu atau pasir dari mata, maka 
korban diminta untuk memercikkan air ke mata, sehingga mungkin ada air 
yang masuk ke mata bisa membawa debu atau pasir keluar dari mata. 

4. Jika semua tahapan diatas tidak membawa hasil, maka segera bebat mata 
dengan pembalut lembut, kemudian bawa ke dokter. 

 
5. Resusitasi 

Resusitasi adalah proses melakukan nafas buatan. Istilah lain dari resusitasi 
adalah CPR (Cardiopulmanory resuscitation). Resusitasi adalah tindakan 
pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti nafas, karena 
kejadian-kejadian tertentu. 

 
Resusitasi digunakan untuk membuka kembali jalan nafas yang menyempit 
atau tertutup sama sekali. Resusitasi sangat penting saat menolong orang 
tenggelam, terkena serangan jantung, sesak nafas, trauma karena 
kecelakaan, terjatuh dan sebagainya. 
 
Berikut adalah tahapan Resusitasi : 
1. Jika memungkinkan, panggil ambulans. Kejadian ini adalah masalah hidup 

dan mati dan kita membutuhkan petugas medis sesegera mungkin. 
2. Letakkan tumit tangan (telapak tangan dekat pergelangan) pada dada 

korban (sedikit diatas tulang dada terbawah) dan tumpukkan telapak 
tangan yang lain diatas tangan pertama. Luruskan posisi keduan tangan. 

3. Mulailah menekan dada korban sekitar 5 cm kebawah. Jaga agar tangan 
tetap lurus. Untuk korban dewasa, tekan sekeras mungkin dan 
konsentrasikan seluruh berat tubuh Anda padanya. 

4. Tekanlah dada 80-100 tekanan permenit. Teruslah hingga bantuan datang 
atau korban siuman. Jika ada kawan, bergantianlah dengannya, karena 
proses ini cepat menguras tenaga. 

5. Hentikan setelah 30 tekanan dan perlahan dongakkan kepala korban untuk 
membuka jalur nafasnya. 
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6. Jika berpengalaman dalam Resusitasi, tutup hidung korban kemudian beri 
nafas buatan melalui mulut, yaitu dengan memberinya dua tiupan nafas 
dalam. Terus ulangi semua proses ini hingga korban siuman atau 
pertolongan datang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Transportasi dan Evakuasi Korban 
Evakuasi adalah proses pemindahan korban dari lokasi kejadian (Kecelakaan, 
Bencana, dll) yang sulit terjangkau ke tempat yang lebih aman dengan cara-
cara sederhana, namun efektif. Proses dimulai setelah terjadi keadaan 
darurat. Selain memindahkan korban, para penolong juga harus melakukan 
pertolongan darurat dalam perjalanan. 

 
Ada beberapa syarat untuk evakuasi, yaitu kondisi korban masih cukup baik, 
tidak ada gangguan pengobatan, pendarahan sudah diatasi, luka sudah 
dibalut, patah tulang sudah dibidai dan keadaan keseluruhan korban harus 
stabil. 

 
1. Cara Pengangkutan Korban 

a. Pengangkutan manual (tanpa menggunakan alat), yaitu Pengangkutan 
manual umumnya digunakan untuk memindahkan korban pada jarak 
pendek dam korban cedera ringan. 

b. Pengangkutan dengan alat. 
 

Evakuasi korban dilakukan 1 orang : 
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Evakuasi korban dilakukan 1 orang, posisi Tengkurap : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evakuasi korban dilakukan 3 orang : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cara Membuat Tandu Darurat 
a. Tandu dari Sprei (gambar A) 
b. Tandu dari Jaket (gambar B) 
c. Tandu dengan tali temali (pioneering) 
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NAVIGASI 
 
 
 
Navigasi adalah pengetahuan untuk mengetahui keadaan medan yang akan 
dihadapi, posisi kita di alam bebas dan menentukan arah serta tujuan perjalanan 
di alam bebas.  
 
Pengetahuan tentang navigasi darat ini meliputi : 
1. Pembacaan peta 
2. Penggunaan kompas 
3. Penggunaan tanda-tanda alam yang membantukita dalam menentukan arah. 
 
Pengetahuan tentang navigasi darat ini merupakan bekal yang sangat penting 
bagi kita untuk bergaul dengan alam bebas dari padang ilalang, gunung hingga 
rimba belantara. Untuk itu memerlukan alat-alat seperti : 
1. Peta topografi 
2. Penggaris 
3. Kompas 
4. Konekto 
5. Busur derajat 
6. Altimeter 
7. Pensil  
 
Navigasi darat merupakan teknik menentukan posisi dan arah lintasan di peta 
maupun pada medan sebenarnya (khususnya di daratan). Keahlian ini sangat 
mutlak dimiliki oleh penggemar kegiatan alam terbuka karena akanmemudahkan 
perjalanan kita ke daerah yang khususnya belum kita kenal sama sekali 
Disamping itu, keahlian ini sangat berguna dalam usaha pencarian korban 
kecelakaan tersesat atau bencana alam Untuk itu dibutuhkan pemahaman 
kompas dan peta serta teknik penggunaannya. 
 
Navigasi darat adalah ilmu praktis. Kemampuan bernavigasi dapat terasah jika 
sering berlatih. Pemahaman teori dan konsep hanyalah faktor yang membantu, 
dan tidak menjamin jika mengetahui teorinya secara lengkap, maka kemampuan 
navigasinya menjadi tinggi. Bahkan seorang jago navigasi yang tidak pernah 
berlatih dalam jangka waktu lama, dapat mengurangi kepekaannya dalam 
menerjemahkan tanda-tanda di peta ke medan sebenarnya, atau menerjemahkan 
tanda-tanda medan ke dalam peta. Untuk itu, latihan sesering mungkin akan 
membantu kita untuk dapat mengasah kepekaan, dan pada akhirnya navigasi 
darat yang telah kita pelajari menjadi bermanfaat untuk kita. 
 
Jadi, pada prinsipnya navigasi adalah cara menentukan arah dan posisi, yaitu 
arah yang akan dituju dan posisi keberadaan navigator berada dimedan 
sebenarnya yang di proyeksikan pada peta.  
 
Beberapa media dasar navigasi darat adalah : 
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A. Peta 
 

Peta adalah penggambaran dua dimensi (pada bidang datar) dari sebagian 
atau keseluruhan permukaan bumi yang dilihat dari atas, kemudian diperbesar 
atau diperkecil dengan perbandingan tertentu. Dalam navigasi darat digunakan 
peta topografi. Peta ini memetakan tempat-tempat dipermukaan bumi yang 
berketinggian sama dari permukaan laut menjadi bentuk garis kontur.  
 
Beberapa unsur yang bisa dilihat dalam peta : 

 Judul peta; biasanya terdapat di atas, menunjukkan letak peta 

 Nomor peta; selain sebagai nomor registrasi dari badan pembuat, kita bisa 
menggunakannya sebagai petunjuk jika kelak kita akan mencari sebuah 
peta 

 Koordinat peta; penjelasannya dapat dilihat dalam sub berikutnya 

 Kontur; adalah merupakan garis khayal yang menghubungkan titik titik yang 
berketinggian sama diatas permukaan laut. 

 Skala peta; adalah perbandingan antara jarak peta dan jarak horizontal 
dilapangan. Ada dua macam skala yakni skala angka (ditunjukkan dalam 
angka, misalkan 1:25.000, satu senti dipeta sama dengan 25.000 cm atau 
250 meter di keadaan yang sebenarnya), dan skala garis (biasanya di peta 
skala garis berada dibawah skala angka). 

 Legenda peta ; adalah simbol-simbol yang dipakai dalam peta tersebut, 
dibuat untuk memudahkan pembaca menganalisa peta. 

 
Di Indonesia, peta yang lazim digunakan adalah peta keluaran Direktorat 
Geologi Bandung, lalu peta dari Jawatan Topologi, yang sering disebut sebagai 
peta AMS (American Map Service) dibuat oleh Amerika dan rata-rata 
dikeluarkan pada tahun 1960. 
 
Peta AMS biasanya berskala 1:50.000 dengan interval kontur (jarak antar 
kontur) 25 m. Selain itu ada peta keluaran Bakosurtanal (Badan Koordinasi 
Survey dan Pemetaan Nasional) yang lebih baru, dengan skala 1:50.000 atau 
1:25.000 (dengan interval kontur 12,5 m). Peta keluaran Bakosurtanal biasanya 
berwarna. 
 

B. Koordinat 
 

Peta Topografi selalu dibagi dalam kotak-kotak untuk membantu menentukan 
posisi dipeta dalam hitungan koordinat. Koordinat adalah kedudukan suatu titik 
pada peta. Secara teori, koordinat merupakan titik pertemuan antara absis dan 
ordinat. Koordinat ditentukan dengan menggunakan sistem sumbu, yakni 
perpotongan antara garis-garis yang tegak lurus satu sama lain. Sistem 
koordinat yang resmi dipakai ada dua macam yaitu : 
1. Koordinat Geografis (Geographical Coordinate) ; Sumbu yang digunakan 

adalah garis bujur (bujur barat dan bujur timur) yang tegak lurus dengan 
garis khatulistiwa, dan garis lintang (lintang utara dan lintang selatan) yang 
sejajar dengan garis khatulistiwa. Koordinat geografis dinyatakan dalam 
satuan derajat, menit dan detik. Pada peta Bakosurtanal, biasanya 
menggunakan koordinat geografis sebagai koordinat utama. Pada peta ini, 
satu kotak (atau sering disebut satu karvak) lebarnya adalah 3.7 cm. Pada 
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skala 1:25.000, satu karvak sama dengan 30 detik (30″), dan pada peta 
skala 1:50.000, satu karvak sama dengan 1 menit (60″). 
 

2. Koordinat Grid (Grid Coordinate atau UTM) ; Dalam koordinat grid, 
kedudukan suatu titik dinyatakan dalam ukuran jarak setiap titik acuan. 
Untuk wilayah Indonesia, titik acuan berada disebelah barat Jakarta (60 LU, 
980 BT). Garis vertikal diberi nomor urut dari selatan ke utara, sedangkan 
horizontal dari barat ke timur. Sistem koordinat mengenal penomoran 4 
angka, 6 angka dan 8 angka. Pada peta AMS, biasanya menggunakan 
koordinat grid. Satu karvak sebanding dengan 2 cm. Karena itu untuk 
penentuan koordinat koordinat grid 4 angka, dapat langsung ditentukan. 
Penentuan koordinat grid 6 angka, satu karvak dibagi terlebih dahulu 
menjadi 10 bagian (per 2 mm). Sedangkan penentuan koordinat grid 8 
angka dibagi menjadi sepuluh bagian (per 1 mm). 

 
C. Analisa Peta 

 
Salah satu faktor yang sangat penting dalam navigasi darat adalah analisa 
peta. Dengan satu peta, kita diharapkan dapat memperoleh informasi 
sebanyak-banyaknya tentang keadaan medan sebenarnya, meskipun kita 
belum pernah mendatangi daerah di peta tersebut. 
1. Unsur dasar peta ; Untuk dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya, 

pertama kali kita harus cek informasi dasar di peta tersebut, seperti judul 
peta, tahun peta itu dibuat, legenda peta dan sebagainya. Disamping itu 
juga bisa dianalisa ketinggian suatu titik (berdasarkan pemahaman tentang 
kontur), sehingga bisa diperkirakan cuaca, dan vegetasinya. 

2. Mengenal tanda medan ; Disamping tanda pengenal yang terdapat dalam 
legenda peta, kita dapat menganalisa peta topografi berdasarkan bentuk 
kontur. Beberapa ciri kontur yg perlu dipahami sebelum menganalisa tanda 
medan : 

 Antara garis kontur satu dengan yang lainnya tidak pernah saling 
berpotongan 

 Garis yang berketinggian lebih rendah selalu mengelilingi garis yang 
berketinggian lebih tinggi, kecuali diberi keterangan secara khusus, 
misalnya kawah 

 Beda ketinggian antar kontur adalah tetap meskipun kerapatan berubah-
ubah 

 Daerah datar mempunyai kontur jarang-jarang sedangkan daerah terjal 
mempunyai kontur rapat. 

 Beberapa tanda medan yang dapat dikenal dalam peta topografi : 
a. Puncak bukit atau gunung biasanya berbentuk lingkaran kecil, tertelak 

ditengah-tengah lingkaran kontur lainnya. 
b. Punggungan terlihat sebagai rangkaian kontur berbentuk U yang 

ujungnya melengkung menjauhi puncak 
c. Lembahan terlihat sebagai rangkaian kontur berbentuk V yang 

ujungnya tajam menjorok kepuncak. Kontur lembahan biasanya rapat. 
d. Saddle, daerah rendah dan sempit diantara dua ketinggian 
e. Pass, merupakan celah memanjang yang membelah suatu ketinggian 
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f. Sungai, terlihat dipeta sebagai garis yang memotong rangkaian kontur, 
biasanya ada di lembahan, dan namanya tertera mengikuti alur 
sungai. Dalam membaca alur sungai ini harap diperhatikan lembahan 
curam, kelokan-kelokan dan arah aliran. 

g. Bila peta daerah pantai, muara sungai merupakan tanda medan yang 
sangat jelas, begitu pula pulau-pulau kecil, tanjung dan teluk 

h. Pengertian akan tanda medan ini mutlak diperlukan, sebagai asumsi 
awal dalam menyusun perencanaan perjalanan 

 
D. Kompas 

 
Kompas adalah alat penunjuk arah, dan karena sifat magnetnya, jarumnya 
akan selalu menunjuk arah utara-selatan (meskipun utara yang dimaksud disini 
bukan utara yang sebenarnya, tapi utara magnetis). Secara fisik, kompas terdiri 
dari : 

 Badan, tempat komponen lainnya berada 

 Jarum, selalu menunjuk arah utara selatan, dengan catatan tidak dekat 
dengan megnet lain/tidak dipengaruhi medan magnet, dan pergerakan jarum 
tidak terganggu/peta dalam posisi horizontal. 

 Skala penunjuk, merupakan pembagian derajat sistem mata angin. 
 
Jenis kompas yang biasa digunakan dalam navigasi darat ada dua macam 
yakni kompas bidik (misal kompas prisma) dan kompas orienteering (misal 
kompas silva, suunto dll). Untuk membidik suatu titik, kompas bidik jika 
digunakan secara benar lebih akurat dari kompas silva. Namun untuk 
pergerakan dan kemudahan ploting peta, kompas orienteering lebih handal dan 
efisien. 
 
Dalam memilih kompas, harus berdasarkan penggunaannya. Namun secara 
umum, kompas yang baik adalah kompas yang jarumnya dapat menunjukkan 
arah utara secara konsisten dan tidak bergoyang-goyang dalam waktu lama. 
Bahan dari badan kompas pun perlu diperhatikan harus dari bahan yang 
kuat/tahan banting mengingat kompas merupakan salah satu unsur vital dalam 
navigasi darat 

 
E. Orientasi Peta 

 
Orientasi peta adalah menyamakan kedudukan peta dengan medan 
sebenarnya (atau dengan kata lain menyamakan utara peta dengan utara 
sebenarnya). Sebelum anda mulai orientasi peta, usahakan untuk mengenal 
dulu tanda-tanda medan sekitar yang menyolok dan posisinya di peta. Hal ini 
dapat dilakukan dengan pencocokan nama puncakan, nama sungai, desa dll. 
Jadi minimal anda tahu secara kasar posisi anda dimana. Orientasi peta ini 
hanya berfungsi untuk meyakinkan anda bahwa perkiraan posisi anda dipeta 
adalah benar.  
 
Langkah-langkah orientasi peta : 
1. Usahakan untuk mencari tempat yang berpemandangan terbuka agar dapat 

melihat tanda-tanda medan yang menyolok. 
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2. Siapkan kompas dan peta anda, letakkan pada bidang datar 
3. Utarakan peta, dengan berpatokan pada kompas, sehingga arah peta 

sesuai dengan arah medan sebenarnya 
4. Cari tanda-tanda medan yang paling menonjol disekitar anda, dan temukan 

tanda-tanda medan tersebut di peta. Lakukan hal ini untuk beberapa tanda 
medan 

5. Ingat tanda-tanda itu, bentuknya dan tempatnya di medan yang 
sebenarnya. Ingat hal-hal khas dari tanda medan. 

 
Jika anda sudah lakukan itu semua, maka anda sudah mempunyai perkiraan 
secara kasar, dimana posisi anda di peta. Untuk memastikan posisi anda 
secara akurat, dipakailah metode resection.  

 
 
F. Resection 

 
Prinsip resection adalah menentukan posisi kita dipeta dengan menggunakan 
dua atau lebih tanda medan yang dikenali. Teknik ini paling tidak membutuhkan 
dua tanda medan yang terlihat jelas dalam peta dan dapat dibidik pada medan 
sebenarnya (untuk latihan resection biasanya dilakukan dimedan terbuka 
seperti kebun teh misalnya, agar tanda medan yang ekstrim terlihat dengan 
jelas). 
 
Tidak setiap tanda medan harus dibidik, minimal dua, tapi posisinya sudah 
pasti. Langkah-langkah melakukan resection : 
1. Lakukan orientasi peta 
2. Cari tanda medan yang mudah dikenali di lapangan dan di peta, minimal 2 

buah 
3. Dengan busur dan penggaris, buat salib sumbu pada tanda-tanda medan 

tersebut (untuk alat tulis paling ideal menggunakan pensil mekanik-B2). 
4. Bidik tanda-tanda medan tersebut dari posisi kita dengan menggunakan 

kompas bidik. Kompas orienteering dapat digunakan, namun kurang akurat. 
5. Pindahkan sudut back azimuth bidikan yang didapat ke peta dan hitung 

sudut pelurusnya. Lakukan ini pada setiap tanda medan yang dijadikan 
sebagai titik acuan. 

6. Perpotongan garis yang ditarik dari sudut-sudut pelurus tersebut adalah 
posisi kita dipeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gb. Contoh Resection 
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G. Intersection.  
 
Prinsip intersection adalah menentukan posisi suatu titik (benda) di peta 
dengan menggunakan dua atau lebih tanda medan yang dikenali di lapangan. 
Intersection digunakan untuk mengetahui atau memastikan posisi suatu benda 
yang terlihat dilapangan tetapi sukar untuk dicapai atau tidak diketahui 
posisinya di peta. Syaratnya, sebelum intersection kita sudah harus yakin 
terlebih dahulu posisi kita dipeta. Biasanya sebelum intersection, kita sudah 
melakukan resection terlebih dahulu. 
 
Langkah-langkah melakukan intersection adalah : 
1. Lakukan orientasi peta 
2. Lakukan resection untuk memastikan posisi kita di peta. 
3. Bidik obyek yang kita amati 
4. Pindahkan sudut yang didapat ke dalam peta 
5. Bergerak ke posisi lain dan pastikan posisi tersebut di peta. Lakukan 

langkah 1-3 
6. Perpotongan garis perpanjangan dari dua sudut yang didapat adalah posisi 

obyek yang dimaksud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gb. Intersection 

 
 

H. Azimuth – Back Azimuth 
 
Azimuth adalah sudut antara satu titik dengan arah utara dari seorang 
pengamat. Azimuth disebut juga sudut kompas. Jika anda membidik sebuah 
tanda medan, dan memperolah sudutnya, maka sudut itu juga bisa dinamakan 
sebagai azimuth. Kebalikannya adalah back azimuth. Dalam resection back 
azimuth diperoleh dengan cara : 

 Jika azimuth yang kita peroleh lebih dari 180º maka back azimuth adalah 
azimuth dikurangi 180º. Misal anda membidik tanda medan, diperoleh 
azimuth 200º. Back azimuthnya adalah 200º- 180º = 20º 

 Jika azimuth yang kita peroleh kurang dari 180º, maka back azimuthnya 
adalah 180º ditambah azimuth. Misalkan, dari bidikan terhadap sebuah 
puncak, diperoleh azimuth 160º, maka back azimuthnya adalah 180º+160º = 
340º 

 
Dengan mengetahui azimuth dan back azimuth ini, memudahkan kita untuk 
dapat melakukan ploting peta (penarikan garis lurus di peta berdasarkan sudut 
bidikan).  
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Selain itu sudut kompas dan back azimuth ini dipakai dalam metode 
pergerakan sudut kompas (lurus/ man to man-biasa digunakan untuk “Kompas 
Bintang”). Prinsipnya membuat lintasan berada pada satu garis lurus dengan 
cara membidikaan kompas ke depan dan ke belakang pada jarak tertentu. 
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 
1. Titik awal dan titik akhir perjalanan di plot di peta, tarik garis lurus dan hitung 

sudut yang menjadi arah perjalanan (sudut kompas). Hitung pula sudut dari 
titik akhir ke titik awal. Sudut ini dinamakan back azimuth. 

2. Perhatikan tanda medan yang menyolok pada titik awal perjalanan. 
Perhatikan tanda medan lain pada lintasan yang dilalui. 

3. Bidikkan kompas seusai dengan arah perjalanan kita, dan tentukan tanda 
medan lain di ujung lintasan/titik bidik. Sudut bidikan ini dinamakan azimuth. 

4. Pergi ke tanda medan di ujung lintasan, dan bidik kembali ke titik pertama 
tadi, untuk mengecek apakah arah perjalanan sudah sesuai dengan sudut 
kompas (back azimuth). 

5. Sering terjadi tidak ada benda/tanda medan tertentu yang dapat dijadikan 
sebagai sasaran. Untuk itu dapat dibantu oleh seorang rekan sebagai tanda. 
Sistem pergerakan semacam ini sering disebut sebagai sistem man to man. 

 
I. Merencanakan Jalur Lintasan 

 
Dalam navigasi darat tingkat lanjut, kita diharapkan dapat menyusun 
perencanaan jalur lintasan dalam sebuah medan perjalanan. Sebagai contoh 
anda misalnya ingin pergi ke suatu gunung, tapi dengan menggunakan jalur 
sendiri. 
 
Penyusunan jalur ini dibutuhkan kepekaan yang tinggi, dalam menafsirkan 
sebuah peta topografi, mengumpulkan data dan informasi dan mengolahnya 
sehingga anda dapat menyusun sebuah perencanaan perjalanan yang matang. 
Dalam proses perjalanan secara keseluruhan, mulai dari transportasi sampai 
pembiayaan, disini kita akan membahas khusus tentang perencanaan 
pembuatan medan lintasan. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan sebelum anda memplot jalur lintasan. 
 
Pertama, anda harus membekali dulu kemampuan untuk membaca peta, 
kemampuan untuk menafsirkan tanda-tanda medan yang tertera di peta, dan 
kemampuan dasar navigasi darat lain seperti resection, intersection, azimuth 
back azimuth, pengetahuan tentang peta kompas, dan sebagainya, minimal 
sebagaimana yang tercantum dalam bagian sebelum ini. 
 
Kedua, selain informasi yang tertera dipeta, akan lebih membantu dalam 
perencanaan jika anda punya informasi tambahan lain tentang medan lintasan 
yang akan anda plot. Misalnya keterangan rekan yang pernah melewati medan 
tersebut, kondisi medan, vegetasi dan airnya. Semakin banyak informasi awal 
yang anda dapat, semakin matang rencana anda. 
 
Tentang jalurnya sendiri, ada beberapa macam jalur lintasan yang akan kita 
buat. Pertama adalah tipe garis lurus, yakni jalur lintasan berupa garis yang 
ditarik lurus antara titik awal dan titik akhir. Kedua, tipe garis lurus dengan titik 
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belok, yakni jalur lintasan masih berupa garis lurus, tapi lebih fleksibel karena 
pada titik-titik tertentu kita berbelok dengan menyesuaian kondisi medan.  
 
Yang ketiga dengan guide/patokan tanda medan tertentu, misalnya guide 
punggungan/guide lembahan/guide sungai. Jalur ini lebih fleksibel karena tidak 
lurus benar, tapi menyesuaikan kondisi medan, dengan tetap berpatokan tanda 
medan tertentu sebagai petokan pergerakannya. 
 
Untuk membuat jalur lintasan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan : 
1. Usahakan titik awal dan titik akhir adalah tanda medan yang ekstrim, dan 

memungkinkan untuk resection dari titik-titik tersebut. 
2. Titik awal harus mudah dicapai/gampang aksesnya 
3. Disepanjang jalur lintasan harus ada tanda medan yang memadai untuk 

dijadikan sebagai patokan, sehingga dalam perjalanan nanti anda dapat 
menentukan posisi anda di peta sesering mungkin. 

4. Dalam menentukan jalur lintasan, perhatikan kebutuhan air, kecepatan 
pergerakan vegetasi yang berada dijalur lintasan, serta kondisi medan 
lintasan. Anda harus bisa memperkirakan hari ke berapa akan menemukan 
air, hari ke berapa medannya berupa tanjakan terjal dan sebagainya. 

5. Mengingat banyaknya faktor yang perlu diperhatikan, usahakan untuk 
selalu berdiskusi dengan regu atau dengan orang yang sudah pernah 
melewati jalur tersebut sehingga resiko bisa diminimalkan. 

 
J. Penampang Lintasan 

 
Penampang lintasan adalah penggambaran secara proporsional bentuk jalur 
lintasan jika dilihat dari samping, dengan menggunakan garis kontur sebagai 
acuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa peta topografi yang dua dimensi, dan 
sudut pendangnya dari atas, agak sulit bagi kita untuk membayangkan 
bagaimana bentuk medan lintasan yang sebenarnya, terutama menyangkut 
ketinggian. Dalam kontur yang kerapatannya sedemikian rupa, bagaimana kira-
kira bentuk di medan sebenarnya. Untuk memudahkan kita menggambarkan 
bentuk medan dari peta topografi yang ada, maka dibuatlah penampang 
lintasan. 
 
Beberapa manfaat penampang lintasan : 
1. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan perjalanan 
2. Memudahkan kita untuk menggambarkan kondisi keterjalan dan 

kecuraman medan 
3. Dapat mengetahui titik-titik ketinggian dan jarak dari tanda medan tertentu 
4. Untuk menyusun penampang lintasan biasanya menggunakan kertas 

milimeter block, guna menambah akurasi penerjemahan dari peta 
topografi ke penampang. 

 
Langkah-langkah membuat penampang lintasan : 
1. Siapkan peta yang sudah diplot, kertas milimeter blok, pensil 

mekanik/pensil biasa yang runcing, penggaris dan penghapus 
2. Buatlah sumbu x, dan y. sumbu x mewakili jarak, dengan satuan rata-rata 

jarak dari lintasan yang anda buat. Misal meter atau kilometer. Sumbu y 
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mewakili ketinggian, dengan satuan mdpl (meter diatas permukaan laut). 
Angkanya bisa dimulai dari titik terendah atau dibawahnya dan diakhiri titik 
tertinggi atau diatasnya. 

3. Tempatkan titik awal di sumbu x=0 dan sumbu y sesuai dengan ketinggian 
titik tersebut. Lalu peda perubahan kontur berikutnya, buatlah satu titik lagi, 
dengan jarak dan ketinggian sesuai dengan perubahan kontur pada jalur 
yang sudah anda buat. Demikian seterusnya hingga titik akhir. 

4. Perubahan satu kontur diwakili oleh satu titik. Titik-titik tersebut 
dihubungkan sat sama lainnya hingga membentuk penampang berupa 
garis menanjak, turun dan mendatar. 

5. Tambahkan keterangan pada tanda-tanda medan tertentu, misalkan nama-
nama sungai, puncakan dan titik-titik aktivitas anda (biasanya berupa titik 
bivak dan titik istirahat), ataupun tanda medan lainnya. Tambahan informasi 
tentang vegetasi pada setiap lintasan, dan skala penampang akan lebih 
membantu pembaca dalam menggunakan penampang yang telah dibuat. 

 
K. Menggunakan Tanda Alam Sebagai Penunjuk Arah 

 
1. Jarum/Silet di permukaan air 

Ada cara yang paling umum digunakan 
seseorang untuk menentukan arah, yaitu 
membuat kompas sederhana. Caranya 
mudah, hanya bermodalkan jarum atau silet 
yang digosok ke permukaan kering, dan 
ditusukkan ke gabus. Gabungan silet dan 
gabus kemudian diletakkan di atas 
permukaan air, sehingga terlihat 
mengapung. Ujung silet atau jarum pada 
kompas sederhana ini selalu menunjuk ke arah utara atau selatan. 
 
 

2. Bayangan benda 
Jika tersesat pada siang hari, lihatlah ke 
arah bayangan benda. Sama seperti 
menentukan arah dengan jam, letakkan 
benda tegak di permukaan tanah. Pada 
siang menuju sore, bayangan benda 
umumnya condong ke barat. Sebaliknya, 
jika tersesat pagi menjelang siang, 
bayangan benda umumnya condong ke 
arah timur.  
 

3. Memanfaatkan pohon  
Nah, untuk Anda yang tersesat di kawasan penuh pepohonan, cobalah cari 
pohon yang berbatang besar. Perhatikan setiap sisi batang pohon ini. Sisi 
pohon berbatang besar yang terkena sinar matahari dan tidak berlumut 
menunjukkan arah barat/timur. Jika tersesat pada malam hari, coba raba 
sisi pohon berbatang besar ini, dan rasakan suhunya. Cari sisi pohon yang 
terasa paling hangat. Sisi ini menunjukkan arah barat.  
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4. Kelompok bintang  
• Rasi Bintang Orion yang menunjukkan arah 

Barat  
Hal yang paling menakutkan adalah tersesat 
di daerah asing pada malam hari. Saat itu 
penerangan sangat minim, ditambah tidak 
adanya kompas, bisa membuat siapa saja 
panik. Tapi coba manfaatkan keindahan alam 
lewat taburan bintang di langit. Carilah rasi 
bintang orion. Rasi bintang ini merupakan 
perpaduan 3 bintang terang. Jika dipadukan, 
ketiganya membentuk mirip ekor kalajengking dan selalu menunjuk ke 
arah barat.   

 
 
 

• Rasi Biduk/Great Bear/Beruang Besar :  
Rasi Bintang ini dapat menunjukkan arah 
utara. Bentuknya seperti gayung, dan terdiri 
dari 7 buah bintang, karena itu juga 
terkadang rasi bintang ini disebut sebagai 
konstelasi bintang tujuh. Rasi bintang ini 
terlihat sepanjang tahun di langit utara. 

 
 

5. Dengan Tumbuhan 
Apabila dalam kondisi darurat ( survival ) dimana pada saat itu kita tidak 
dilengkapi dengan alat penunjuk arah atau Kompas, keadaan tanda-tada 
alam disekeliling kita akan dapat membantu, dengan cara mengetahui : 
• Kelebatan Tajuk Pohon, Perbedaan kelebatan tajuk pohon dapat 

dipakai sebagai petunjuk untuk menentukan arah Timur dan Barat. Hal 
ini berkaitan dengan proses fotosintesis. 

• Lumut. Di hutan-hutan tropis yang lebat, untuk mengamati perbedaan 
kelebatan tajuk pohon akan mengalami kesulitan, tapi untuk mengatasi 
hal lain agar kita dapat mengetahui arah mata angin dalam kelebatan 
hutan tersebut yaitu dapat memanfaatkan Lumut Parmelia sp dan 
Polytrichum sp . Lumut-lumut ini cenderung untuk tumbuh didaerah 
yang kurang sinar matahari / kualitas sinar mataharinya rendah ( arah 
barat ). 

• Pandan Hutan. Batang Pandan Hutan (Pandanus tectorius) cenderung 
untuk mengarah ke sinar matahari yang berkualitas baik (arah timur) 

 
6. Bangunan Masjid 

Pada umumnya bangunan masjid di Indonesia mengarah ke barat atau 
kiblat masjid akan menunjukkan arah timur dan barat, sehingga kita akan 
dengan mudah menentukan arah yang lain. 
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PEMETAAN 
(MAPPING) 

 
 
1. Peta Pita 

a. Pengertian 
Peta pita adalah gambaran keadaan daerah/wilayah yang dilewati dalam 
suatu perjalanan/penjelajahan yang digambar pada gulungan kertas 
berbentuk pita. Disebut peta pita karena kertas yang akan digambar/digarap, 
digulung seperti pita mesin tik (lihat gambar dibawah). 
 
Peta Pita merupakan materi latihan kepramukaan yang sangat penting untuk 
mengembangkan rasa cinta alam dan penguasaan lingkungan, penerapan 
pengetahuan tentang peta (skala, jarak, tanda-tanda alam, arah dan sudut 
kompas, dsb), serta keterampilan  bekerja secara kelompok dengan teliti, 
kompak  dan kebersamaan.  

 
b. Kegunaan 

Kegunaan peta pita sangat erat hubungannya dengan tujuan dibuatnya peta 
pita itu sendiri. Tujuan  pembuatan peta pita antara lain : 
1) Sebagai pedoman/petunjuk perjalanan. Apabila akan menuju ke suatu 

tempat melintasi daerah yang belum dikenal ada kemungkinan akan 
tersesat. Kalau hal ini terjadi maka dengan bantuan peta pita yang dibuat 
dengan mudah kembali menuju posisi semula. Dalam hal ini peta pita 
digunakan terbalik (berlawanan arah dengan proses pembuatannya). 

2) Sebagai dokumentasi perjalanan. Apabila suatu saat akan mengulangi 
kembali perjalanan melalui daerah yang sama dengan bantuan peta pita 
hal ini dengan mudah dilakukan. 

3) Sebagai pedoman membuat peta wilayah. Dengan berpedoman peta 
pita dengan mudah dapat membuat peta daerah/wilayah tertentu. 
Tinggal penyesuaian dengan skala yangndiperlukan. 
 

c. Perlengkapan 
1) Kertas berupa gulungan. 
2) Pensil, penggaris panjang/segitiga, karet penghapus, busur derajat. 
3) Kompas dan jam tangan 
4) Tali (sebagai pengukur jarak), biasanya untuk jarak dekat. Untuk jarak 

jauh biasanya menggunakan langkah. 
5) Alas dari triplek/alat khusus pembuatan peta pita 
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d. Bentuk Peta Pita 
Sebelum dimulai pembuatan peta pita, terlebih dahulu disiapkan kolom-
kolom pada kertas untuk pembuatan peta pita. Kolom-kolom tersebut 
bentuknya bermacam-macam tergantung selera si pembuat peta pita. 
Yang terpenting harus ada kolom untuk nomor, arah, jarak, dan gambar. 

 
 
 
 
 
 

       

NO WAKTU JARAK 
KET. 
KIRI 

GB 
KIRI 

ARAH 
GB 

KANAN 
KET.  

KANAN 

  

Dibuat Oleh   
Tanda Tangan : 

 
 

Tanggal  

Jam  

Tujuan Perjalanan  

 
Keterangan Gambar :  
1) Kolom nomor : untuk menuliskan nomor urut yang membedakan daerah 

yang dilalui sesuai dengan arah jalannya. Dengan kata lain nomor urut 
dibuat setiap berganti arah. 

2) Kolom waktu : untuk mencatat waktu pemberangkatan dan waktu setiap 
kali berganti arah. 

3) Kolom jarak : untuk mencatat jarak yang dilalui, dinyatakan dalam meter 
atau kilometer. Pengukuran jarak dengan menggunakan tali atau 
langkah. 

4) Kolom keterangan Kiri : untuk menerangkan keadaan di sebelah kiri 
jalan  

5) Kolom Gambar Kiri : untuk menggambar keadaan daerah di sebelah kiri 
yang dilalui dengan tanda peta yang berlaku pada peta topografi 

6) Kolom arah : untuk menuliskan angka derajat dan untuk membuat 
simbol panah  

7) Kolom Gambar kanan : untuk menggambar keadaan daerah di sebelah 
kanan yang dilalui dengan tanda peta yang berlaku pada peta topografi 

8) Kolom keterangan Kanan : untuk menerangkan keadaan di sebelah 
kanan jalan. 
 

Hal-hal yang perlu diperhatikan : 
- Dalam pembuatan peta pita pada setiap perubahan arah (belok) selalu 

dibuat melintang yang memotong kolom-kolom yang ada kemudian 
dilanjutkan dengan nomor berikutnya. 

- Satu baris penggambaran yang meliputi nomor, jam, jarak, arah, 
gambar peta dan keterangan ditentukan oleh belokan pada titik 
selanjutnya. 

- Menggambar peta pita dimulai dari bawah ke atas, bagian yang sudah 
digambar digulung ke arah belakang. 

- Perbandingan pada setiap bagian peta pita (perubahan setiap belokan) 
tidak harus menggunakan skala tertentu. 
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- Tanda-tanda yang digambarkan pada kolom gambar hanyalah tanda-
tanda yang penting saja, mudah dikenal, tidak perlu semua keadaan 
medan digambarkan pada kolom tersebut. 

- Apabila ada tanda-tanda di medan ternyata tidak terdapat pada tanda-
tanda peta seperti di peta topografi, maka diusahakan menggambar 
bentuk mirip seperti aslinya. 
 

e. Pengukuran Jarak 
Di dalam pembuatan peta pita pengukuran jarak merupakan hal 
yangmutlak harus dilakukan. Pengukuran jarak biasanya menggunakan 
langkahatau bisa juga menggunakan tali, namun ini jarang digunakan 
karena inikurang praktis. Apabila menggunakan langkah sebagai alat ukur, 
tentu sajaharus mengetahui dulu ukuran setiap langkah (satu langkah =.... 
Cm). 
 
Caranya adalah sebagai berikut : 
- Melangkahlah (langkah normal) lurus ke depan 10 langkah. 
- Dengan menggunakan meteran, ukur jarak dari awal langkah pertama 

sampai langkah ke-10 (misalnya x cm). Jadi ukuran 1 langkah = x : 10 = 
.... cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Peta Perjalanan 

a. Pengertian 
Peta Perjalanan adaah turunan dari Peta Pita. Dari peta pita dibuat peta 
peta perjalanan, agar dapat diketahui bentuk  rute perjalanan  yang telah 
dilakukan, posisi tempat-tempat penting di sepanjang rute perjalanan, serta 
memudahkan jika rute perjalanan akan ditempuh lagi untuk berbagai 
keperluan. 

 
b. Kegunaan 

Kegunaan peta perjalanan hampir sama dengan peta pita, yaitu : 
a) Sebagai pedoman/petunjuk perjalanan. Apabila akan menuju ke suatu 

tempat melintasi daerah yang belum dikenal ada kemungkinan akan 
tersesat. Peta perjalanan yang jelas dan benar akan memberikan 
informasi arah dan jalan untuk menuju titik tujuan atau bahkan kembali 
ke titik pemberangkatan. 

b) Sebagai dokumentasi perjalanan. Peta perjalanan yang lengkap akan 
membantu mendokumentasikan berbagai hal di kanan dan kiri rute 
sekaligus dapat dijadikan sebagai penanda tempat atau benda-benda 
penting yang bisa dikunjungi kembali. 
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c) Sebagai pedoman membuat peta wilayah. Dengan berpedoman peta 
perjalanan  dengan mudah dapat membuat peta daerah/wilayah tertentu 
yang akan dapat membantu masyarakat untuk mengenal 
lingkungannya, sebagai bahan pembuatan jalur evakuasi jika terjadi 
gempa, informasi tempat-tempat penting, berbahaya dan daerah aman 
di sebuah wilayah, dsb. 

 
c. Cara Pembuatan  

- Tetapkan skala peta yang representatif. Jarak pada peta perjalanan 
harus diskalakan. Misalnya jarak di sebuah peta pita dari satu titik ke titik 
lain adalah 100 m,  jika skala di peta perjalanan ditetapkan  1 : 1.000 
maka berarti  tiap 100 meter di atas tanah/di peta pita  menjadi 10 cm di 
atas kertas/peta perjalanan. Hal itu karena 10 cm = 100 m. atau 10 cm = 
10.000 cm atau disebut sengan skala  1 : 1.000 
 

- Tetapkan titik sasaran. Titik sasaran (check point) sangat perlu ditetapkan 
sebelum melangkah agar apabila route yang harus dilalui banyak 
halangan sehingga  tidak  bisa dilakui maka kita  dapat mengitar ke 
kiri/kanan rute. 

 
- Tetapkan sasaran balik  (back azimuth). Sebelum berangkat perlu 

ditetapkan sasaran balik dengan maksud bila kita kehilangan titik 
sasaran, dapat kembali ke pangkalan bertolak/titik star.  

 
Lihat gambar di bawah ini jika chek point kita adalah A, maka sasaran 
balik dari B ke point A pada peta perjalanan diatas adalah :   
100°= 100 + 180 = 280°.  
 
Kalau ke point C - B = 195 - l8O = 15°.  
Ke point D - C ke point D = 300 - 180 = 120°. 
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d. Mengubah Peta Pita Menjadi Peta Perjalanan 
a) Mulailah pembuatan peta perjalanan di bagian tengah kertas. Sebab 

biasanya route perjalanan kembali/ berakhir di pangkalan bertolak.  
b) Pergunakanlah alat tulis selengkapnya, antara lain: pensil, rol, karet 

penghapus,jangka, busur, meja sandang, kompas, kertas gambar, jam 
tangan dan lain-lain.  

c) Peta Pita selalu  menggambarkan bahwa bagian atas  adalah 
menunjukan arah utara. 

d) Misalkan Hasil pembuatan Peta Pita adalah : 
 

5 09.40 750 m 
Pohon-
Pohon 
Besar 

 
5O  Sawah 

4 08.50 
1.250 

m 
Rel Kereta  225O  

Pepoho 
nan 

3 08.20 
1.000 

m 
Bangunan 
Sekolah 

 150O 
 Pohon 

Bambu 

2 07.50 
1.000 

m 
Alang-
Alang 

 50O  Hutan 

1 07.30 600 m 
Pohon 
Pinus 

 260O  Bukit 

N
O 

WAKTU JARAK 
KET. 
KIRI 

GB 
KIRI 

ARAH 
GAMBAR 
KANAN 

KET. 
KANAN 

 

Dibuat Oleh Regu Elang Tanda Tangan : 
 
 

............................................ 

Tanggal 3 Februari 2020 

Jam 07.20 - 12.00 wib 

Tujuan Perjalanan  

 
e) Kemudian tetapkan Skala. Misal dari Peta Pita di atas, ditetapkan 

bahwa jarak pada skala adalah tiap 1.000 meter diatas tanah menjadi 5 
cm di atas kertas. Jadi  5 Cm = 1.000 m atau   5 Cm = 100.000 cm, 
dengan demikian jarak skala adalah 5 = 100.000 atau 1 : 20.000. 
Mengacu pada skala 1 : 20.000 yang telah ditetapkan, makan   jarak-
jarak diatas kertas berdasar peta pita di atas adalah dari Point A (dari 
no 1 ke no 2) = 3 cm;  Point B (dari no 2  ke no 3) = 5 cm; Point C (dari 
no 3 ke no 4) = 5 cm; 6,25 cm dan Point D (dari no 5 ke no 6) =  3,75 
cm. 

f) Tetapkan sasaran balik. Adapun sasaran-sasaran baliknya  sebagai 
berikut : Dari Point A : 32O° = 320 – 180 = 140°, Point B : 50° = 50 + 
180 = 230°,  Point C :  I50° = 150 + 180 = 330°, Point D : 225° = 225 – 
180 = 45° dan Point E :  5° = 5 + 180 = 185°. 

g) Hasil Gambar Peta Perjalanan. Berdasarkan jarak, skala dan  sasaran 
balik yang telah ditetapkan,  maka Pita Pita di atas jika dijadikan Peta 
Perjalanan akan berbentuk sbb : 
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B. Peta Lokasi 
Peta lokasi adalah peta yang menunjukan lokasi atau letak suatu 
daerah/medan/bangunan. Peta tersebut harus di buat sedemikian rupa, 
sehingga yang terletak diatas adalah arah utara biasanya di tetapkan dengan 
tanda panah (menunjukan arah utara). 
 
Contoh Peta Lokasi Perkemahan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pada peta lokasi perkemahan, semua tempat dan benda yang berhubungan 
dengan perkemahan di cantumkan, antara lain : 
1. Batas di kelilingi Bumi perkemahan dan jalan-jalan lintas 
2. Sumber air didalam bumi perkemahan dan sekitarnya 
3. Keadaan tumbuh-tumbuhan/pepohonan 
4. Tanda-tanda induk, peserta, keamanan, kesehatan dll 
5. Tempat-tempat khusus (wc, kamar mandi, lapangan). 
 
Catatan: 
Pembuatan peta lokasi juga berpegang pada ketentuan-ketentuan pemetaan, 
yaitu utara disebalah atas. Bagi benda yang lambangnya belum ada secara 
internasional dapat dibuat lambang umum yang dapat dipahami pramuka 

     

Data No 2 di 
Peta Pita 

Data No 1 di 
Peta Pita 

Data No 3 di 
Peta Pita 

Data No 4 di 
Peta Pita 

Data No 5 di 
Peta Pita 

Catatan : Tulisan data didalam kotak 

hanya panduan pembuatan saja, di peta 
perjalanan yang sebenarnya tidak boleh 

dicantumkan. 



100 
 

C. Peta Lapangan 
 
Tujuannya untuk menggambarkan keadaan atau kondisi suatu lapangan dan 
daerah sekitarnya dalam skala yang lebih kecil. 
 
Peralatan yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan peta lapangan ini adalah : 
1) Pensil Teknik 2B 
2) Penggaris panjang 
3) Busur derajat 
4) Kertas buffalo 
5) Kompas bidik 
6) Meja kerja 
 
Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peta lapangan. 
1. Penentuan Skala. Hal ini berkaitan erat dengan luas lapangan yang akan 

digambar dan kertas gambar yang akan dipergunakan sehingga apa yang 
ada di lapangan dan daerah sekitarnya yang dekat dengan lapangan 
tersebut dapat tergambar semuanya. 

2. Penentuan Batas dan Sudut Batas Lapangan. Setelah diketahui batas 
lapangannya maka batas-batas tersebut dibidik dari tengah lapangan 
dengan kompas bidik untuk diketahui berapa sudut batas lapangan 
tersebut. Penggambaran peta lapangan harus menghadap ke utara. 

3. Pengukuran Jarak dari Pusat ke Sudut Batas Lapangan.  
Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu agar 
diketahui dengan pasti jarak antara pusat dengan sudut lapangan dan juga 
jarak antara sudut yang satu dengan sudut yang lainnya. 

4. Penggambaran lapangan 
Pengerjaan terakhir adalah menggambarkan sket yang telah didapat dari 
pengukuran-pengukuran tadi ke dalam kertas gambar.  
 
Untuk mempermudah pemberian keterangan diberi penomoran pada tiap 
sudut dan keterangan lainnya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 A  :  216   = 13 m
0 B  :  300   = 18 m
0 C  :  40  = 10 m
0 D  :  70  = 15 m

Nomor Dada     :  025
Nama                :  Pandu
Nama Regu      :  Elang
Gudep              :  10.091
Pangkalan        :   NegeriSD

Tanggal         :  21 - 8 - 2015
Waktu            :  15.30 WIB
Lokasi           :  Perkemahan
Arah Angin    :  Barat
Cuaca           :  Mendung
Skala             : 1.100

Keterangan :
 = 21 mAB
 = 22 mBC
 = 8 mCD
 = 27 mDA

I   = Tenda
  = PohonII
 = Tenda IndukIII
 = KolamIV
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D. Peta Panorama 
 
Panorma atau sketsa pemandangan, disebut juga peta panorama, merupakan 
salah satu teknik kepramukaan (scouting skill) yang harus dikuasai pramuka. 
Keterampilan membuat panorama atau sketsa pemandangan kerap kali 
menjadi materi dalam lomba kepramukaan bersama dengan menaksir tinggi, 
menaksir lebar sungai, peta pita, dan peta lapangan. 
 
Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan (medan alam) dalam 
bentuk sketsa (gambar sederhana) yang menunjukkan suatu daerah dengan 
sudut pandang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan 
kondisi suatu tempat pada satu waktu. Sehingga ketika suatu saat kembali lagi 
ke daerah tersebut kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. 
 
Namun membuat sketsa pemandangan, panorama, atau peta panorama, 
berbeda dengan melukis pemandangan pada umumnya. Dalam 
membuat panorama mempunyai beberapa aturan yang membedakannya dari 
gambar biasa, baik segi peralatan dan teknik menggambar. 
 
Alat-alat yang harus disediakan antara lain;  
1. Kertas gambar,  
2. Pensil (untuk menggambar),  
3. Penggaris,  
4. Bolpoint (untuk menulis data-data),  
5. Kompas, dan  
6. Alat pembidik. Alat pembidik merupakan alat khusus dengan lubang 

berbentuk persegi panjang dengan dua garis bersilangan di tengahnya. Alat 
pembidik bisa dibuat dengan melubangi karton atau menggunakan bungkus 
korek api. 

7. Meja kerja / alat untuk menggambar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gb. Alat pembidik untuk panorama atau sektsa pemandangan 

 
 
Cara Membuat Panorama (Sketsa Pemandangan) 
 
Cara membuat panorama (sketsa pemandangan) adalah sebagai berikut: 
1. Cari Arah sebagaimana yang ditugaskan dengan menggunakan kompas bidik 

(biasanya dalam kisaran derajat, misalnya; antara 1500 s.d. 2100). Jika arah 
hanya diberikan satu sudut (semisal 1400), arah dibuat dengan patokan 
ditambah 300 dan dikurangi 300 sehingga menjadi 1400 + 30 = 1700 dan 1400 - 
300 = 1100, jadi arah yang dibuat panorama menjadi antara 1100 s.d 1700.  

http://pramukaria.blogspot.com/
http://pramukaria.blogspot.com/2013/06/menaksir-tinggi-dengan-perbandingan.html
http://pramukaria.blogspot.com/2013/06/menaksir-lebar-dengan-perbandingan.html
http://pramukaria.blogspot.com/2013/08/16-arah-mata-angin-dan-kompas.html
http://pramukaria.blogspot.com/2014/03/membuat-panorama-sketsa-pemandangan.html
http://4.bp.blogspot.com/-8IC2kllNsDw/UzQX-JK4GsI/AAAAAAAACeM/HBRZNEx_YEc/s1600/pembidik.jpg
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2. Bidik dengan kompas arah satu benda (lebih baik benda yang terlihat 
menonjol) sebagai titik pusat. Catat arah (dalam derajat) titik pusat tersebut.  

3. Lihat obyek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik dengan 
titik pusat tepat di titik pusat alat pembidik dan sisi kanan kiri tidak melebihi 
arah yang ditentukan  

4. Gambar semua obyek yang tertangkap dalam alat pembidik. Obyek yang 
digambar adalah obyek yang tidak bergerak (berubah tempat). Sehingga 
benda-benda yang bersifat sementara atau berpindah tempat seperti mobil, 
hewan, awan, dan orang tidak perlu digambar. 

5. Setiap benda beri arsiran yang berbeda, dengan ketentuan;  
- Obyek yang dekat diberi arsiran yang rapat  
- Obyek yang lebih jauh dengan arsiran yang lebih jarang.  
- Arsiran horisontal dipergunakan untuk daerah lautan, 
- Arsiran tegak atau vertikal untuk gunung 
- Arsiran Miring (mendekati horisontal) untuk daerah yang landai (seperti 

perumahan, pepohonan)  
- Arsiran miring mendekati tegak untuk daerah yang agak curam (seperti 

perbukitan atau jurang terjal) 
6. Pada bagian atas (pojok kiri) gambar, beri gambar anak panah yang 

menunjukkan letak arah utara. 
7. Bagi bagian bawah gambar menjadi tiga bagian. Dan pada masing-masing 

bagian tuliskan : 
- Bagian pertama, tuliskan identitas regu pembuat, seperti nama regu, nomor 

kapling perkemahan atau nomor peserta lomba, pangkalan, gugusdepan, 
kwartir ranting, dll. 

- Bagian kedua, tuliskan waktu dan tempat pembuatan, seperti hari, tanggal, 
jam, dan tempat pembuatan sketsa pemandangan, arah (besar derajat) titik 
pusat, dan keadaan cuaca. 

- Bagian ketiga, tuliskan keterangan gambar untuk masing-masing arsiran.   
 
Untuk lebih jelasnya lihat gambar berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gb. Laporan panorama atau sketsa pemandangan 

http://pramukaria.blogspot.com/2014/03/gugusdepan-gerakan-pramuka.html
http://1.bp.blogspot.com/-tXs22PH4suU/UzQT9KtJ4NI/AAAAAAAACeA/G4daknf2Kcg/s1600/panorama.png
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Contoh Tanda Jejak / Tanda Medan 
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APROKSIMASI ( MENAKSIR ) 
 
 
 
Menaksir adalah suatu ilmu perhitungan dengan menggunakan metode mengira-
ira/penaksiran. Oleh karena itu apabila hasilnya berselisih beberapa cm maka 
hasil penaksiran dianggap baik. Hal-hal yang biasa ditaksir yaitu seperti :  
1. Menaksir lebar 
2. Menaksir tinggi 
3. Menaksir arah mata angin 
4. Menaksir berat 
5. Menaksir kecepatan arus, dll. 
 
Dalam hal ini Penyusun hanya akan membahas beberapa metode yang 
digunakan dalam menaksir   
 
A. Menaksir Tinggi 

1. Metode 11 Unit 
a. Lakukan 11 Unit (bisa dengan ukuran Langkah/Meter/Stok) dari titik A 

ke Titik D pada bidang yang datar. 
b. Letakkan tongkat / stok pada titik D (Dipegang oleh salah satu anggota 

Pramuka). 
c. Lakukan 1 unit lagi dan diberi nama dengan titik C. 
d. Dari Titik C, seorang anggota Pramuka diminta untuk mengintai ke 

puncak pohon (B) melalui tongkat yang ditegakkan pada Titik D. 
e. Kemudian Tandai bagian tongkat yang dilalui garis CB. Dan titik 

pertemuan tersebut diberi nama Titik E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rumus untuk mencari Tinggi pohon adalah AB = 12 DE 

 
Contoh : 
Diketahui : DE = 60 cm, maka tinggi pohon adalah 12 x 60 cm = 720 cm / 
7,2 m 
 

2. Metode Setigiga 
Menaksir tinggi dengan menggunakan metode perbandingan segitiga ini 
hanya bisa dilakukan jika kondisi tanah di sekitar obyek yang ditaksir 

http://www.tunas-kelapa.net/wp-content/uploads/2014/10/menaksir-tinggi-1.jpg
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dalam kondisi datar. Jika kontur tanah miring harus menggunakan metode 
yang lain karena hasilnya dipastikan tidak akan akurat. 
 
Diumpamakan sedang menaksir tinggi sebuah pohon. Untuk 
mempermudah penjelasan, perhatikan gambar berikut:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Ukurlah dengan menggunakan tongkat pramuka (biasanya berukuran 

160 cm) dari pangkal pohon ke sebelah samping. Panjang ukuran 
terserah, menyesuaikan dengan kondisi medan. Dalam kasus ini 
seumpama diukur sebanyak 5 tongkat yang berarti sejauh 800 cm atau 
8 meter (160 x 4 = 640). Tandai sebagai titik “B”. 

b. Di titik “B” tersebut dirikan tongkat pramuka secara tegak lurus. 
c. Intailah dari seberang titik “C” ke puncak pohon yang ditaksir tingginya 

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

d. Agar tercipta garis lurus rubah atau geser maju dan mundur titik 
pengintaian (titik A). 

e. Jika telah terbentuk garis lurus antara titik A, E, dan D, ukurlah jarak 
antara titik “B” dan “A”. Seumpama hasil pengukuran jarak AB adalah 
190 cm. 

f. Setelah semua langkah pengukuran dan pengintaian tersebut di atas 
dilakukan sekarang saatnya melakukan penghitungan dengan 
menggunakan rumus perbandingan segitiga sebagai berikut: CD = BE 
X (AB + BC) : AB. Tulislah dalam selembar kertas dilengkapi dengan 
sketsa penaksiran. Lebih jelasnya seperti 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 cm atau 6,9 m) 
Jadi, Tinggi pohon adalah 6,9 meter 

http://lh5.ggpht.com/-Ia1IKrmVk3g/UbNP32RWzXI/AAAAAAAAApI/Lo9YMDWAwwY/s1600-h/menaksir-tinggi-2[4].jpg
http://lh4.ggpht.com/-dcuxM_UtqdY/UbNP2e6r0gI/AAAAAAAAAo4/FXtauZ9zbNM/s1600-h/menaksir-tinggi[5].jpg
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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: 
a. Saat melakukan pengintaian, posisi mata harus sedekat mungkin 

dengan tanah. Untuk itu sentuhkan kepala ke tanah dan pejamkan 
mata yang sebelah atas sehingga pengintaian (pembidikan) 
menggunakan satu mata yang terdekat dengan tanah. 

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

c. 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 statis yang tidak berubah-rubah lokasinya sebaliknya titik “BE” 
(tongkat) berubah maju mundur hingga pengintaian menghasilkan 
garis “AED” yang lurus. Jika memilih langkah yang demikian 
pengukuran titik AB dan BC dilakukan setelah pengintaian selesai. 

 
 
B. Menaksir Lebar 

Menaksir lebar semisal lebar sungai, menjadi salah satu teknik 
kepramukaan yang mengasyikkan. Apalagi banyak cara dan metode yang bisa 
digunakan untuk menaksir lebar. Untuk menaksir lebar para pramuka bisa 
memilih metode perbandingan segitiga, segitiga siku-siku (45 derajat), 1/4 
lingkaran, gelombang parabola, dan metode lainnya.  
 
a. Melakukan Penaksiran Lebar dengan Metode Perbandingan Segitiga 

Dengan metode perbandingan segitiga ini, penaksiran dapat dilakukan 
menyesuaikan dengan kondisi dan luas medan karena rumus perbandingan 
yang digunakan bersifat fleksibel. 
 
Untuk melakukan penaksiran lebar dengan menggunakan metode 
perbandingan segitiga lihat gambar dan langkah-langkah berikut ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://pramukaria.blogspot.com/search/label/teknik%20kepramukaan
http://pramukaria.blogspot.com/search/label/teknik%20kepramukaan
http://2.bp.blogspot.com/-3k_azMRadQ8/UcHRQtoC1FI/AAAAAAAAAwQ/_l4v7q9U82E/s1600/menaksir-lebar-sungai.png
http://2.bp.blogspot.com/-3k_azMRadQ8/UcHRQtoC1FI/AAAAAAAAAwQ/_l4v7q9U82E/s1600/menaksir-lebar-sungai.png
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Langkah-langkah menaksir lebar sungai: 
1. Tentukan titik di seberang sungai yang mudah diingat semisal terdapat 

pohon, batu, bangunan, atau rumpun semak. Ini berguna saat nanti 
dilakukan pengintaian di langkah selanjutnya. Namai titik itu sebagai titik 
"A". 

2. Tentutan titik "B" yang sejajar dengan titik "A". Tandai titik "B" dengan 
cara salah satu teman berdiri di atasnya atau dengan obyek lain semisal 
tongkat yang ditancapkan. 

3. Tentukan titik "C" sambil mengukur jaraknya (bisa dengan langkah atau 
tongkat) dengan menyusuri tepi sungai. Jarak antara titik "B" dan "C" 
terserah. Ingat, antara titik "A, B, dan C" harus membentuk segitiga siku-
siku dengan siku-siku berada di titik "B". 

4. Tandai titik "C" sebagaimana cara menandai titik "B". 
5. Tentukan titik "D" dengan cara berjalan kembali sejauh setengah dari 

jarak "BC" sehingga "CD = 1/2 BC". Seumpama jarak BC adalah 8 meter 
maka jarak CD sejauh 4 meter. Ingat, antara titik "B, C, dan D" harus 
merupakan garis lurus. 

6. Tentukan titik "E" dengan cara berjalan ke arah kiri sehingga antara titik 
"C", "D", dan "E" terbentuk segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di 
titik "D". 

7. Saat berjalan menuju titik "E" intai atau bidik titik "A" melewati titik "C" 
sehingga antara titik "E", "C", dan "A" terbentuk garis lurus. Jika telah 
terbentuk garis lurus berhentilah dan tandai itu sebagai titik "E". 

8. Ukur jarak antara titik "D" dan "E" 
9. Untuk menghitung taksiran lebar sungai tinggal mengalikan dua jarak DE. 

Sehingga jika jarak DE adalah 4,3 meter maka lebar sungai adalah 2 X 
4,3 = 8,6 meter. 

 
Sekarang tinggal membuat laporan penaksiran lebar sungai seperti berikut : 
 
Diketahui  : BC = 8 meter 
  CD = 4 meter 
  DE = 4,3 meter 
Ditanya : AB = Lebar Sungai ? 
Dijawab : AB = 2 DE 
   = 2 x 4,3 meter 
   = 8,6 meter 
 
Jadi, Lebar sungai adalah 8,6 meter  

 
C. Menaksir Berat 

Terdapat beberapa metode atau teknik dalam menaksir berat. Cara pertama 
adalah dengan mengangkatnya secara langsung. Dengan cara ini diperlukan 
ketelitian dan latihan secara terus menerus sehingga mampu menaksir berat 
sebuah benda yang dipegang atau diangkat secara langsung. 
 
Untuk berlatih melakukan teknik menaksir ini angkatlah dengan tangan kanan 
benda yang telah diketahui beratnya, semisal batu seberat 1 kg. Lalu pada 
tangan sebelah kiri angkat pula benda lain yang beratnya sama. Setelah itu 

http://pramukaria.blogspot.com/2014/04/teknik-menaksir-berat.html
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gantilah salah satu benda dengan benda lain yang berbeda beratnya. Lakukan 
berulang kali sehingga kita terbiasa mengangkat dan mampu membedakan 
benda dengan berat-berat yang berbeda. 
 
Teknik ini memang kurang efektif dan cenderung memiliki resiko kesalahan 
yang besar. Namun dalam situasi terpaksa dan membutuhkan kecepatan, 
teknik ini bisa dicoba. 
 
Teknik menaksir berat yang kedua adalah dengan membandingkan berat 
benda dengan menggunakan timbangan sederhana. Timbangan ini bisa kita 
buat sendiri dengan menggunakan peralatan yang tersedia di sekitar kita. 
 
Cara melakukan penaksiran beratnya adalah sebagai berikut : 
1. Siapkan benda yang telah kita ketahui beratnya, semisal minuman dalam 

botol, buku, dll. Benda ini seumpama diibaratkan B1 dengan berat 1 kg 
2. Siapkan benda yang akan ditaksir beratnya. Benda ini seumpama kita 

namai B2. 
3. Buatlah timbangan seperti pada gambar di bawah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Tentukan jarak antara B1 dengan pusat tumpuan timbangan (dalam 
gambar dinamai J1), Semisal 10 cm. 

5. Letakkan benda yang ditaksir (B2) diseberang B1. Atur (maju mundurkan 
B2) sehingga posisi B1 dan B2 setimbang. 

6. Ukurlah jarak dari pusat tumpuan timbangan ke B2 (dalam gambar dinamai 
J2). Semisal 30 cm. 

7. Maka berat benda yang kita taksir (B2) dapat kita ketahui dengan rumus : 
 
Diketahui  : B1 = 1 Kg 
   J1 = 20 cm 
  J2 = 35 cm 
Ditanya : B2 = ? 
Jawab : B1 x J1 
      J2 
 : 1 x 20 
      35 
 :  20 
   30 
 : 0,57 Kg 
Jadi berat benda yang ditaksir adalah 0,57 kg 

http://3.bp.blogspot.com/-9z8zvHOk4G0/U00e-jTIJ4I/AAAAAAAAD14/_ZFit0aI7yo/s1600/menaksir-berat-2.jpg
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D. Menaksir Kecepatan Arus 
Untuk melakukan teknik kepramukaan penaksiran kecepatan arus air, salah 
satunya bisa menggunakan metode sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Satu orang berdiri di titik A dan satu orang lagi berdiri di titik B (perhatikan 

gambar di atas). Jarak antara A dan B harus ditentukan terlebih dahulu, 
semisal 1 meter, 5 meter, atau 10 meter tergantung kecepatan arus air, 
dimana semakin cepat arus lebih baik semakin jauh. 

2. Orang A (orang yang berdiri di titik A) membawa benda yang bisa terapung, 
sedangkan orang B (orang yang berdiri di titik B) membawa pengukur 
waktu (stopwatch atau jam). 
 

3. Orang A menjatuhkan benda ke air. Bersamaan dengan itu Orang B 
menghidupkan penghitung waktu dan mematikannya saat benda tersebut 
sampai di orang B. 
 

4. Lakukan penghitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Rumus :   
 

 
 

Di mana: 
V =  Kecepatan; dengan satuan detik/meter; menit/meter; jam/km dll 
s  =  Jarak; dengan satuan meter, kilometer (km) dll 
t  =  Waktu; dengan satuan detik; menit; atau jam 
 
Contoh : 
Jarak antara A dan B (s) 10 meter, dan Waktu benda terapung mengalir 
dari A ke B (t) 3 menit. Maka kecepatannya adalah : 
 

  
 

 
 

 = 10 meter 
      3 menit 
  
 = 3,33 meter 
    1 menit 
 
 = 3,33 meter/menit  
 

Jadi kecepatan arus air sungai tersebut adalah 3,33 meter/menit. 

http://4.bp.blogspot.com/-mBRuQLKrEms/UqpIZ56h5PI/AAAAAAAABtg/gvjOmXQEJsI/s1600/menaksir-arus.jpg
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K O M P A S 
 
 
 
Kompas berasal dari bahasa Latin yaitu Compassus yang berarti jangka. Kompas 
merupakan alat penentu arah mata angin. Kompas terdiri atas magnet jarum, yang 
dapat berputar bebas. Kutub-kutub magnet ini selalu menunjuk arah Utara-Selatan 
walaupun tidak tepat benar (karena sudut deklinasi). 
 
Kompas memberitakan rujukan arah tertentu, sehingga sangat membantu dalam 
bidang navigasi. Arah mata angin yang ditunjukkan adalah utara, selatan, timur 
dan barat. Apabila digunakan bersama-sama dengan jam dan sekstan, maka 
kompas akan lebih akurat dalam menunjukkan arah. Alat ini membantu 
perkembangan perdagangan maritim dengan membuat perjalanan jauh lebih 
aman dan efisien dibandingkan saat masih berpedoman pada kedudukan bintang 
untuk menentukan arah. 
 
Kompas yang baik mempunyai cairan yang terdapat di dalamnya, cairan tersebut 
mengatur gerakan dari jarum, sehingga anda dapat menggunakan kompas 
dengan baik walaupun memegangnya dengan sempurna. Jangan membeli 
kompas yang murah tetapi tanpa cairan yang terdapat didalamnya. Jarum kompas 
diwarnai dalam dua warna. Jika kompas diganggam secara benar (mendatar), 
ujung warna merah mengarah ke utara, dan putih mengarah ke selatan. An 
interesting detail is that there are northern- and southern-hemisphere compasses. 
 
Ada dua Tipe Kompas Orienteering : 
1. Baseplite atau Kompas Protractor 

Kompas tipe ini ditemuka oleh Kjellstrom bersaudara semasa perang II dan 
terdiri atas sebuah rectangular baseplite, yang dengan panah warna merah 
sepanjang axis, dan lingkaran di tandai derajat (hamper di seluruh dunia 
untuk penuh adalahy 360 derajat, tetapi sebagian belahan eropa 
menggunakan 400 derajat). Tanda dibagian dasar rumah kompas adalah 
sebuah panah dan sebuah garis pararel didalam panah tersebut. Tampilan 
tambahan mungkin termasuk landyard untuk memasang kompas di pinggang, 
garis skala untuk membaca peta secara detail, dan lubang berbentuk 
lingkaran dan segitiga untuk menandai jalur orentateering daiatas peta. 

 
2. Kompas Jempol/Ibu Jari 

Di pertengahan tahun 1980an, sebuah organisasi orienteering top dari Swedia 
membuat terobosan untuk mengganti kompas baseplite dengan mempertajam 
baseplate dan membuat lubang untuk memasang kompas tersebut di jempol. 
Kompas ini lalu dipasang di jempol tangan kiri, diletakkan di atas kompas 
yang juga dipegang dengan tangan kiri pula. Keuntungan dari system ini 
adalah peta dan kompas selalu di baca dalam satu unit, peta menjadi lebih 
mudah di baca cepat, ditambah satu tangan bebas bergerak.  
 

Bagian-bagian kompas yang penting antara lain : 
1. Dial, yaitu permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan 

jam. 
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2. Visir, yaitu pembidik sasaran 
3. Kaca Pembesar, untuk pembacaan pada angka 
4. Jarum penunjuk, menunjukkan lokasi magnet Bumi 
5. Tutup dial dengan dua garis bersudut 45 
6. Alat Penggantung, dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk 

menopang kompas pada saat membidik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angka-angka yang ada di kompas dan istilahnya 
North  = Utara  = 0O 
North East  = Timur Laut  = 45O 
East  = Timur  = 90O 
South East  = Tenggara  = 135O 
South  = Selatan  = 180O 
South West  = Barat Daya  = 225O 
West  = Barat  = 270O 
North West  = Barat Laut  = 325O 
 
 
Jenis-Jenis Kompas 
 
Kompas dibedakan menjadi dua jenis yaitu kompas analog dan kompas digital. 
1. Kompas Analog 

Kompas analog adalah kompas yang umum digunakan dalam kehidupan 
sehari-hari, termasuk oleh para anggota pramuka. Penggunaan kompas analog 
secara manual, yaitu dengan menyelaraskan jarus kompas yang terdapat di 
dalamnya.  
 

Kompas analog terdiri atas beberapa jenis, seperti : 
a. Kompas Lensa.  

Kompas lensa merupakan kompas yang 
dilengkapi dengan lensa biconcave yang 
berfungsi untuk mempermudah dalam 
pembacaannya. Umumnya kompas lensa 
berbentuk sederhana, ringan, dan 
harganya lebih murah. Namun validitas 
pengukuran besarnya sudut kompas 
kurang akurat. 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-UzcrpxUZoUU/Ve7Rz7eRA1I/AAAAAAAAN7w/OcEkDgbyBXQ/s1600/Kompas+Lensa.gif
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b. Kompas Bidik (Kompas Prisma) 
Kompas bidik atau disebut juga 
sebagai kompas prisma adalah 
kompas yang berfungsi sebagai 
pembidik besar derajat pada sebuah 
medan (bentang alam sebenarnya) 
untuk diproyeksikan dalam peta. 
Jenis kompas ini yang sering 
digunakan dalam kegiatan-kegiatan 
alam termasuk dalam kepramukaan. 

 
 
 

c. Kompas Orientering (Kompas Silva) 
Kompas Orientaring atau kompas silva adalah kompas yang digunakan 
dalam orientasi (penghitungan dan pembacaan peta secara langsung), 
Kompas ini umumnya memiliki badan (wadah) transparan memudahkan 
pembacaan terhadap peta yang ditaruh di bawahnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Kompas Digital 

Kompas digital adalah kompas yang bekerja secara digital. Jenis ini biasanya 
disertakan sebagai sistem navigasi dalam dunia robotika atau dalam gadget-
gadget elektronik. 

 
Cara Menggunakan Kompas 
1. Letakkan kompas anda di atas permukaan yang datar. setelah jarum kompas 

tidak bergerak lagi, maka jarum tersebut menunjuk ke arah utara magnet. 
2. Bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Miringkan sedikit letak kaca 

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

3. Apabila visir diragukan karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, 
luruskan saja garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan 
sasaran bidik agar mudah dilihat melalui kaca pembesar. 

4. Titik sasaran Bidik disebut juga Check Point 
5. Sasaran Balik (Back Reading/Azimuth) dipergunakan apabila kita akan kembali 

ke titik asal/sebelumnya. 
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Rumus Sasaran Balik (Back Azimuth) adalah : 
1. Tambah dengan 180O apabila sasaran bidiknya kurang dari 180O 
2. Kurangi dengan 180O apabila sasaran bidik lebih dari 180O  
 
Contoh : 
Sasaran Bidik 30O maka sasaran baliknya adalah : 30O + 180O = 210O. Jika 
sasaran bidiknya 200O maka sasaran Baliknya adalah 200O - 180O = 20O. 
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MOUNTAINEERING 
(PENDAKIAN) 

 
 

Mountaineering berasal dari kata “mountain” yang berarti gunung, yang secara 
sempit diartikan sebagai kegiatan mendaki gunung. Mountaineering dalam arti 
luas adalah suatu perjalanan, mulai dari hill walking sampai dengan ekspedisi 
pendakian ke puncak-puncak yang tinggi dan sulit dengan memakan waktu yang 
lama, bahkan sampai berbulan-bulan. 
 
Menurut kegiatan dan jenis medan yang dihadapi, mountaineering terbagi menjadi 
tiga bagian : 
 
1. Hill Walking / Fell Walking 

Perjalanan mendaki bukit-bukit yang relatif landai dan yang tidak atau belum 
membutuhkan peralatan-peralatan khusus yang bersifat teknis. 
 

2. Scrambling 
Pendakian pada tebing-tebing batu yang tidak begitu terjal atau relatif landai, 
kadang-kadang menggunakan tangan untuk keseimbangan. Bagi pemula 
biasanya dipasang tali untuk pengaman jalur di lintasan. 

 

3. Climbing 
Kegiatan pendakian yang membutuhkan penguasaan teknik khusus. Peralatan 
teknis diperlukan sebagai pengaman. Climbing umumnya tidak memakan 
waktu lebih dari satu hari. Bentuk kegiatan climbing ini terbagi menjadi dua 
bagian, yaitu : 
a. Rock Climbing, yaitu Pendakian pada tebing-tebing batu yang 

membutuhkan teknik pemanjatan dengan menggunakan peralatan khusus. 
b. Snow dan Ice climbing, yaitu Pendakian pada es dan salju. 

 
4. Mountaineering 

Merupakan gabungan dari semua bentuk pendakian di atas. Waktunya bisa 
berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Disamping harus 
menguasai teknik pendakian dan pengetahuan tentang peralatan pendakian, 
juga harus menguasai manajemen perjalanan, pengaturan makanan, 
komunikasi, strategi pendakian, dll. 

 
 
Mengapa Mendaki Gunung? 
 
Bagi orang awam, kegiatan petualangan seperti mendaki gunung selalu 
mengundang pertanyaan klise “mau apa sih kesana?”. Pertanyaan sederhana tapi 
sering membuat bingung yang ditanya atau bahkan mengundang rasa kesal.  
 
Motivasi mendaki gunung memang bermacam-macam. Manusia mempunyai 
kebutuhan psikologis, kebutuhan akan pengalaman baru, dan kebutuhan untuk 
diakui oleh manusia lainnya. Rasa ingin tahu adalah yang mendasari dan menjadi 
jiwa setiap manusia. 
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Mendaki gunung pada dasarnya adalah olah raga berjalan. karenanya 
penguasaan teknik berjalan yang benar wajib diketahui terlebih dahulu. 
 
Berjalan di gunung tentu saja tak sama dengan berjalan di trotoar. Di gunung anda 
harus berjalan dengan beban di punggung, melintasi lembah, mendaki tebing, 
menuruni lereng-lereng, atau meniti punggungan-punggungan yang tipis. Dengan 
medan seperti itu ditambah dengan beban yang harus dibawa maka 
keseimbangan dalam berjalan di gunung adalah mutlak. 
 
Seperti juga pejalan kaki yang lain, anda harus berjalan dalam satu irama yang 
tetap, dengan kata lain, tidak kaku seperti robot. Tidak ubah bagai seorang penari, 
berjalan di gunung pun punya seni tersendiri. Kalau seorang penari mempunyai 
kenikmatan tersendiri dalam melakukan gerakan-gerakannya, maka seorang 
pendaki yang berjalan dalam irama tertentu juga harus dapat merasakannya 
sebagai suatu kesenangan tersendiri pula. 
 
 
SEJARAH PENDAKIAN 
a. Sejarah Pendakian Dunia 

1942  : Anthoine de Ville memanjat tebing Mont Aiguille (2907m) di 
pegunungan alpen untuk berburu chamois (Kambing gunung) 

1624  :  Pastor pastor Jesuit, melintasi pegunungan himalaya dari gharwal di 
Iindia ke Tibet menjalankan tugas misionarisnya 

1760  : Professoe de Saussure menawarkan hadiah besar bagi siapa saja 
yang dapat menaklukkan puncak mont blanc guna kepentingan 
ilmiahnya. 

1786 : Puncak tertinggi di pegunungan alpen Mont Blanc (4807m) akhirnya 
dicapai oleh Dr. Michel Paccaro dan Jacquet Balmat. 

1852 : Batu pertama jaman keemasan dunia keemasan di Alpen diletakkan 
oleh Alfred Wills dalam pendakiannya ke puncak Wetterhorn (3.708 
m), cikal bakal pendakian gunung sebagai olah raga. 

1852 : Sir George Everest, akhirnya menentukan ketinggian puncak tertinggi 
dunia, dan di abadikan dengan namanya (8.848 m), orang Nepal 
menyebut puncak ini dengan nama sagarmatha, orang tibet 
menyebutnya chomolungma. 

1878 : Clinton Dent (bukan pepsoden) memnjat tebing Aigullie de dru di 
perancis yang memicu trend pemanjatan tebing yang tidak terlalu 
tinggi tetapi cukup curam dan sulit, banyak orang menganggap 
peristiwa ini adalah kelahiran panjat tebing 

1895 : AF Mummery orang yang disebut sebagai bapak pendakian gunung 
modern hilang di Nanga Parbat (8.125 m), pendakian ini adalah 
pendakian pertama puncak di atas ketinggian 8.000 m 

1924 : Mallory dan Irvina mencoba lagi mendaki Everest, keduanya hilang di 
ketinggian sekitar 8.400 m 

1953 : Pada tanggal 29 mei Sir Edmund Hillary dan Sherpa Tenzing Norgay 
akhirnya mencapai atap dunia puncak everest. 
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b. Sejarah Pendakian Indonesia 
1623 : Yan Carstenz adalah orang pertama melihat adanya pegunungan 

sangat tinggi, dan tertutup salju di pedalaman irian 
1899 : Ekspedisi Belanda pembuat peta di Irian menemukan kebenaran 

laporan Yan Carstensz hampir 3 abad sebelumnya tentang 
“pegunungan yang sangat tinggi, di beberapa tempat tertutup salju!” di 
perdalaman Irian. Maka namanya diabadikan sebagai nama puncak 
yang kemudian ternyata merupakan puncak gunung tertinggi di 
Indonesia. 

1962 : Puncak Carstenz akhirnya berhasil dicapai oleh tim pimpinan Heinrich 
Harrer. 

1964 : Beberapa pendaki Jepang dan 3 orang Indonesia, yaitu Fred Athaboe, 
Sudarto dan Sugirin, yang tergabung dalam Ekspedisi Cendrawasih, 
berhasil mencapai Puncak Jaya di Irian. Puncak yang berhasil didaki 
itu sempat dianggap Puncak Carstensz, sebelum kemudian dibuktikan 
salah. 

   
  Puncak Eidenburg, juga di Irian, berhasil di daki oleh ekspedisi yang 

dipimpin Philip Temple. 
 
  Dua perkumpulan pendaki gunung tertua di Indonesia lahir : Wanadri 

di Bandung dan Mapala UI di Jakarta, lalu di susul oleh perkumpulan 
perhimpunan pencinta alam lainnya mulai dari MPA, SISPALA, KPA 
dan sebagainya 

1972 : Mapala UI, diantaranya adalah Herman O. Lantang dan Rudy Badil, 
berhasil mencapai Puncak cartenz. Mereka merupakan orang-orang 
sipil pertama dari Indonesia yang mencapai puncak ini. 

 
 
TEKNIK MENDAKI GUNUNG 
 
Ada beberapa patokan yang harus diperhatikan dalam berjalan tentu saja 
melangkah, inilah hal pertama yang harus diperhatikan. Berjalanlah dengan 
langkah-langkah kecil, jangan memaksakan kaki untuk melangkah terlalu lebar. 
Langkah-langkah yang terlalu lebar menyebabkan berat badan seringkali 
ditunjang oleh satu kaki saja karenanya keseimbangan badan pun gampang 
goyah.  
 
Dengan langkah-langkah yang kecil, berat badan dapat ditunjang secara mantap 
oleh kedua kaki. Perlu di ingat bahwa kaki bukan hanya untuk menahan berat 
badan, tetapi telah ditambah dengan berat barang yang ada dalam ransel. 
Dengan langkah-langkah kecil, gerakan nafas teratur, dan ini merupakan cara 
yang tepat untuk menghemat tenaga. 
 
Bagi pendaki yang berpengalaman, berjalan dua atau tiga jam tanpa istirahat 
merupakan hal yang biasa. Tentu dibutuhkan kekuatan dan stamina yang cuma 
dapat diperoleh melalui latihan dan pengalaman yang tidak sedikit. Akan tetapi, 
sebagai ukuran minimal boleh dikatakan bahwa berjalan satu jam dengan istirahat 
sepuluh menit adalah normal. 
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Ketika istirahat, duduklah dengan kaki yang melonjor lurus sedikit di atas badan 
untuk mengembalikan darah supaya mengalir normal, karena ketika badan 
berjalan seluruh darah telah berpusat di kaki. Teguklah minuman secukupnya dan 
makanlah beberapa makanan kecil. Usahakan agar tidak beristirahat di tempat 
berangin karena udara dingin dapat mengerutkan otot yang sedang beristirahat, 
dapat menyebabkan terjadi kram pada otot. 
 
Pilihlah lokasi istirahat yang baik. Secara psikologis lebih menguntungkan apabila 
anda memilih lokasi di bagian yang tinggi. Dari tempat ini akan tampak 
pemandangan yang indah, nikmatilah untuk mengurangi perasaan lelah setelah 
lama berjalan. Makan dan minum secukupnya untuk mengembalikan tenaga, 
kalau perlu di masak dulu agar hangat dan segar. Ada baiknya memakan sedikit 
garam untuk menghindarkan kram karena banyak keringat yang mengucur 
memungkinkan hilangnya garam dari tubuh. Membawa buah segar seperti apel, 
pir, anggur juga sangat membantu untuk mengembalikan tenaga. karena 
mengandung banyak air dan vitamin maka mengkonsumsi buah segar juga sangat 
membantu. 
 
Ketika anda berjalan perhatikan betul medan yang dihadapi. Kalau melewati 
medan yang penuh kerikil dan batu-batu tajam, harap berhati-hati karena kaki 
mudah tergelincir jika ceroboh. Tidak berbeda apabila anda harus melintasi 
medan yang berbatu besar dan bulat seperti bebatuan pada sungai misalnya, 
anda harus melintasinya dengan melompat dari satu batu ke batu yang lain, yaitu 
dengan gerak sedemikian rupa cepatnya sehingga batu yang diinjak belum lagi 
sempat  bergulir tetapi anda sudah melompat ke batu yang lain. 
 
Cara di atas tentu saja berbahaya kalau kondisi anda sudah lelah. Cara lain yang 
lebih aman adalah dengan menaiki satu persatu batu tersebut, perlahan-lahan 
dengan memeriksa terlebih dahulu batu yang akan di injak, agar tak gampang 
bergulir nantinya. Cara mana sebaiknya yang akan dipakai, itu tergantung dari 
pengalaman dan tingkat kelelahan anda. 
 
Medan yang berumput dan terjal seringkali membahayakan, terlebih ketika basah 
karena hujan atau embun. Pendaki yang tidak berhati-hati akan mudah tergelincir, 
terutama jika memakai sepatu yang tidak sesuai. Demikian pula dengan medan 
becek, berlumpur, licin dan berbahaya. 
 
Jangan percaya pada pohon-pohon kecil di pinggir tebing. Pohon-pohon ini 
seringkali tidak cukup kuat untuk menahan bobot manusia, sehungga mudah 
terabut. Batang-batang pohon itu banyak yang lapuk, lalu patah ketika anda 
menekannya dan menahan badan di situ. Kalau tidak yakin betul, hanya gunakan 
pohon-pohon itu sebagai keseimbangan saja. 
 
Mendaki di lereng gunung dengan tanah berpasir lebih sulit daripada di atas tanah 
keras. Setiap kali menjejak, tanah berpasir bisa melorot ke bawah. Anda kadang-
kadang perlu menyepakkan kaki ke dalam tanah pasir itu agar tidak melorot. 
Orang kedua dan seterusnya dapat mengikuti bekas jejak orang pertama supaya 
tidak mudah lelah, karena tanah berpasir bekas jejak menjadi lebih keras. 
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Berjalan di atas punggung dari sebuah tebing yang tipis dengan jurang menganga 
di sebelah kiri dan kanan merupakan kondisi kritis yang membutuhkan teknik 
tersendiri untuk mengulanginya. Angin kenang yang sering meniup akan 
menggoyahkan keseimbangan badan. Jangan melakukan gerakan-gerakan yang 
tiba-tiba dan membahayakan. Misalnya melempar batu atau mengayunkan tangan 
keras-keras. Berjalanlah dengan tenang dan penuh konsentrasi, tetapi tetap 
dalam irama yang teratur dan tidak kaku. 
 
 
KEMAMPUAN YANG HARUS DIMILIKI PENDAKI 
 
Mendaki gunung sebagai kegiatan di alam bebas perlu disadari betul sebagai 
kegiatan yang berisiko tinggi. Sebab terjadi perubahan penyesuaian diri terhadap 
lingkungan yang kita datangi. Dari kehidupan di perkotaan yang nyaman dan 
aman dengan segala fasilitasnya, menuju lingkungan dengan kondisi yang 
ekstrem. Biasanya kita bermukim di rumah yang nyaman dan sejuk, terhindar dari 
panasnya matahari, dinginnya malam dan hujan serta tidur di ranjang yang empuk 
dengan selimut yang menghangatkan. Belum lagi dengan makanan dan minuman 
yang cepat tersedia dari para pembantu di rumah maupun di tempat jajanan. 
 
Semua itu akan berubah drastis jika kita mendaki gunung. Perbekalan selama 
mendaki kita bawa dalam ransel yang berat termasuk peralatan dan perlengkapan 
lainnnya. Tenda untuk berteduh harus didirikan untuk menghindari dinginnya suhu 
di ketinggian serta angin dan hujan yang sewaktu-waktu datang dengan tiba-tiba. 
Makanan dan minuman juga harus diolah terlebih dahulu sebelum kita 
menikmatinya. Belum lagi dengan kondisi lingkungan dalam perjalanan. Hutan 
yang lebat serta jalan yang menanjak dan tak jarang kita harus melewati pinggiran 
tebing dengan jurang yang dalam. Dengan situasi seperti itu jelas diperlukan 
persiapan dan perencanaan yang matang sebelum kita mendaki gunung dengan 
nyaman. 
 
Seorang pakar pendidikan alam terbuka, Collin Mortlock, mengatakan bahwa para 
penggiat alam bebas harus memiliki beberapa kemampuan dalam berkegiatan. 
Kemampuan itu adalah:  
1. Kemampuan teknis yang yang berhubungan dengan ritme dan keseimbangan 

gerakan serta efisiensi penggunaan perlengkapan. Sebagai contoh, pendaki 
harus memahami ritme berjalan saat melakukan pendakian, menjaga 
keseimbangan pada medan yang curan dan terjal sambil membawa beban 
yang berat serta memahami kelebihan dan kekurangan dari perlengkapan dan 
peralatan yang dibawa serta paham cara penggunaannya. 

2. Kemampuan kebugaran yang mencakup kebugaran spesifik yang dibutuhkan 
untuk kegiatan tertentu, kebugaran jantung dan sirkulasinya, serta kemampuan 
pengkondisian tubuh terhadap tekanan lingkungan alam.  

3. Kemampuan kemanusiawian. Ini menyangkut pengembangan sikap positif ke 
segala aspek untuk meningkatkan kemampuan. Hal ini mencakup 
determinasi/kemauan, percaya diri, kesabaran, konsentrasi, analisis diri, 
kemandirian, serta kemampuan untuk memimpin dan dipimpin. Seorang 
pendaki seharusnya dapat memahami keadaan dirinya secara fisik dan mental 
sehingga ia dapat melakukan kontrol diri selama melakukan pendakian, apalagi 
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jika dilakukan dalam suatu kelompok, ia harus dapat menempatkan diri sebagai 
anggota kelompok dan bekerja sama dalam satu tim. 

4. Kemampuan pemahaman lingkungan. Pengembangan kewaspadaan terhadap 
bahaya dari lingkungan spesifik. Wawasan terhadap iklim dan medan kegiatan 
harus dimiliki seorang pendaki. Ia harus memahami pengaruh kondisi 
lingkungan terhadap dirinya dan pengaruh dirinya terhadap kondisi lingkungan 
yang ia datangi. 

 
Keempat aspek kemampuan tersebut harus dimiliki seorang pendaki sebelum ia 
melakukan pendakian. Sebab yang akan dihadapi adalah tidak hanya sebuah 
pengalaman yang menantang dengan keindahan alam yang dilihatnya dari dekat, 
tetapi juga sebuah risiko yang amat tinggi, sebuah bahaya yang dapat 
mengancam keselamatannya. 
 
PERSIAPAN DALAM SEBUAH PERJALANAN 
 
Untuk menjadi seorang pendaki gunung yang baik diperlukan beberapa 
persyaratan antara lain : 
1. Sifat Mental. Ini adalah elemen yang terpenting dalam membuat keputusan 

selama pendakian, dimana cara berpikir seperti ini lebih banyak 
mempertimbangkan faktor safety atau keselamatannya. 
 

2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan. Meliputi pengetahuan tentang medan 
(navigasi darat) ,cuaca dan teknik pendakian, pengetahuan tentang alat 
pendakian atau pemanjatan dan sebagainya. 

 

3. Dapat mengkoordinir tubuh kita. 

 Koordinasi antara otak dengan anggota tubuh. 

 Haruslah terdapat keseimbangan antara apa yang dipikirkan di Otak dan 
apa yang sanggup dilakukan oleh tubuh. 

 Keseimbangan antara emosi dan kemampuan diri. 

 Ketenangan dalam melakukan tindakan . 

 Koordinasi antar anggota tubuh. Ialah keseimbangan dan irama anggota 
tubuh itu sendiri dalam membuat gerakan-gerakan atau langkah- langkah 
ketika berjalan atau diam 
 

4. Kondisi fisik yang memadai. 
Ini dapat dimengerti karena mendaki gunung termasuk dalam olahraga yang 
cukup berat . Seringkali berhasil tidaknya suatu pendakian / pemanjatan 
bergantung pada kekuatan fisik. Untuk mempunyai kondisi fisik yang baik dan 
selalu siap maka jalan satu-satunya haruslah berlatih. 

 
5. Etika 

Harus kita sadari sepenuhnya bahwa seorang pendaki gunung adalah bagian 
dari masyarakat yang memiliki kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang berlaku 
yang harus kita pegang dengan teguh. Mendaki gunung tanpa memikirkan 
keselamatan diri bukanlah sikap yang terpuji, selain itu kita juga harus 
menghargai sikap dan pendapat masyarakat tentang kegiatan mendaki gunung 
yang selama ini kita lakukan. 
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PERLENGKAPAN PENDAKIAN 
 
Keberhasilan suatu kegiatan di alam terbuka juga ditentukan oleh perencanaan 
dan perbekalan yang tepat. Dalam merencanakan perlengkapan perjalanan 
terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah : 
1. Mengenal jenis medan yang akan dihadapi (hutan, rawa, tebing, lembah, dll) 
2. Menentukan tujuan perjalanan (penjelajahan, latihan, penelitian, SAR) 
3. Mengetahui lamanya perjalanan (misalnya 3 hari, seminggu, sebulan) 
4. Mengetahui keterbatasan kemampuan fisik untuk membawa beban 
5. Memperhatikan hal-hal khusus (misalnya : obat-obatan tertentu) 
 
Setelah mengetahui hal-hal tersebut, maka kita dapat menyiapkan perlengkapan 
dan perbekalan yang sesuai dan selengkap mungkin, tetapi beratnya tidak 
melebihi sepertiga berat badan (sekitar 15-20 kg), walaupun ada yang mempunyai 
kemampuan mengangkat beban sampai 30 kg. 
 
a. Perlengkapan Pribadi 

1. Sepatu, ada beberapa tipe sepatu yang dirancang khusus untuk berbagai 
jenis perjalanan. Sepatu yang baik adalah yang dapat memberikan 
perlindungan bagi kaki dan cocok untuk jenis perjalanan. 

2. Pakaian, harus dapat melindungi si pemakai dari gangguan medan dan 
cuaca. Meliputi pakaian untuk kepala, badan, tangan dan kaki. 

3. Perlengkapan tambahan, meliputi bekal makanan/minuman, senter, pisau, 
perlengkapan menginap/tidur, dll. 

 
b. Perlengkapan Teknik 

1. Tali (Rope). Tali yang dipergunakan dalam pendakian/ pemanjatan tebing 
(climbing rope) bersifat fleksible, elastis dan tahan terhadap beban yang 
berat. Diameter tali berkisar antara 11, 10 dan 9 mm. Kemampuan menahan 
beban berkisar antara 1.360 s/d 2.720 kg. Yang biasa digunakan ada dua 
jenis yaitu : Hawser laid dan Kernmantel. 

2. Helmet/Crash Hat. Berfungsi sebagai pelindung kepala terhadap benturan 
benda keras. 

3. Harness, Tali tubuh yang berfungsi sebagai sabuk pengaman. 
4. Carabineer, yaitu cincin kait yang berbentuk oval atau D dan mempunyai 

gate / pintu, terbuat dari allumunium alloy dan mempunyai kekuatan antara 
1.500 – 3.500 kg. Carabineer ini ada dua jenis, yaitu : screw gate (berkunci) 
dan snape gate (tidak berkunci). 

5. Sling, terbuat dari webbing tubular. Panjang sekitar 1,5 m dengan lebar 2,5 
cm dibentuk menjadi sebuah loop (lingkaran) yang dihubungkan dengan 
simpul pita. 

 
Dari kegiatan penjelajahan, ada beberapa jenis perjalanan yang disesuaikan 
dengan medannya, yaitu : 
1. Perjalanan pendakian gunung 
2. Perjalanan menempuh rimba 
3. Perjalanan penyusuran sungai, pantai dan rawa 
4. Perjalanan penelusuran gua 
5. Perjalanan pelayaran 
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Untuk perjalanan ilmiah dan kemanusiaan, bisa pula dikelompokkan berdasarkan 
jenis medan yang dihadapi. Dari setiap kegiatan tersebut, kita dapat 
mengelompokkan perlengkapannya sebagai berikut : 
1. Perlengkapan dasar, meliputi : 

 Perlengkapan dalam perjalanan/pergerakkan 

 Perlengkapan untuk istirahat 

 Perlengkapan makan dan minum 

 Perlengkapan mandi 

 Perlengkapan pribadi 
 
2. Perlengkapan khusus, disesuaikan dengan perjalanan, misalnya : 

 Perlengkapan penelitian (kamera, buku, dll) 

 Perlengkapan penyusuran sungai (perahu, dayung, pelampung, dll) 

 Perlengkapan pendakian tebing batu (carabineer, tali, chock, dll) 

 Perlengkapan penelusuran gua (helm, headlamp/senter, harness, sepatu 
karet, dll) 

 
3. Perlengkapan tambahan 

Perlengkapan ini dapat dibawa atau tergantung evaluasi yang dilakukan 
(misalnya : semir, kelambu, gaiter, dll). 

 
Mengingat pentingnya penyusunan perlengkapan dalam suatu perjalanan, maka 
sebelum memulai kegiatan, sebaiknya dibuatkan check-list terlebih dahulu. 
Perlengkapan dikelompokkan menurut jenisnya, lalu periksa lagi mana yang perlu 
dibawa dan tidak. 
 
Apabila perjalanan kita lakukan dengan berkelompok, maka check-list nya untuk 
perlengkapan regu dan pribadi. Dalam perjalanan besar dan memerlukan waktu 
yang lama, kita perlu menentukan perlengkapan dan perbekalan mana saja yang 
dibawa dari rumah atau titik keberangktan, dan perlengkapan atau perbekalan 
mana saja yang bisa dibeli di lokasi terdekat dengan tujuan perjalanan kita. 
 
 
KLASIFIKASI PENDAKIAN 
 
Tingkat kesulitan yang dimiliki setiap orang berbeda-beda, tergantung dari 
pengembangan teknik-teknik terbaru. Mereka yang sering berlatih akan memiliki 
tingkat kesulitan / grade yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang baru 
berlatih. 
 
Klasifikasi pendakian berdasarkan tingkat kesulitan medan yang dihadapi 
(berdasarkan Sierra Club) : 
Kelas 1 : Berjalan tegak, tidak diperlukan perlengkapan kaki khusus (walking). 
Kelas 2  : Medan agak sulit, sehingga perlengkapan kaki yang memadai dan 

penggunaan tangan sebagai pembantu keseimbangan sangat 
dibutuhkan (scrambling). 

Kelas 3 : Medan semakin sulit, sehingga dibutuhkan teknik pendakian tertentu, 
tetapi tali pengaman belum diperlukan (climbing). 
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Kelas 4 : Kesulitan bertambah, dibutuhkan tali pengaman dan piton untuk 
anchor/penambat (exposed climbing). 

Kelas 5  : Rute yang dilalui sulit, namun peralatan (tali, sling, piton dll), masih 
berfungsi sebagai alat pengaman (difficult free climbing). 

Kelas 6  : Tebing tidak lagi memberikan pegangan, celah rongga atau gaya 
geser yang diperlukan untuk memanjat. Pendakian sepenuhnya 
bergantung pada peralatan (aid climbing). 

 
 
PENGELOMPOKAN BAHAYA DI HUTAN DAN GUNUNG 
 
Bila kita kelompokan bahaya di hutan dan gunung dapat kita simpulkan sebagai 
berikut : 
 
1. Bahaya Objectif 

a. Kondisi Bentuk Permukaan Bumi (Terrain); Apakah Terrain berpemukaan: 
datar, curam, patahan-patahan, tonjolan-tonjolan dan gabungan dari 
beberapa bentuk. Masing-massing memiliki bahaya sendiri-sendiri. Apakah 
kondisi permukaan itu terbentuk oleh tanah padat, gembur, berair, becek, 
rawa, sungai, pasir, kerikil bulat, krikil tajam, batuan lepas, batuan padat 
dan serterusnya. Masing- masing juga memeiliki sifat-sifat tersendiri yang 
tentunya memeiliki potensi-potensi bahaya. 
 

b. Bentuk-bentuk Kehidupan (living Form); 

 Kehidupan Binatang: Mulai kehidupan Micro organisme yang sederhana 
hingga binatang-binatang besar dapat menjadi potensi bahaya. Secara 
umum potensi itu adalah: 
a. Dapat menimbulkan penyakit. 
b. Dapat menularkan penyakit. 
c. Beracun bila menyengat, bersentuhan atau menggigit. 
d. Beracun bila dimakan. 
e. Karena ukurannya besar dapat berbahaya bila menyerang. 
f. Binatang besar pemangsa. 
g. Minimbulkan/mengeluarkan zat-zat kimia yang membuat sangat tidak 

nyaman 
 

 Tumbuh-tumbuhan 
Potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh tumbuhan adalah : „ 
a. Kerapatan tumbuhan dapat menghambat dan mencederai kita dalam 

pergerakan. 
b. Kerapatan tumbuhan dapat menghambat jarak dan keleluasaan 

pandangan (visibility) sehingga menyulitkan orientasi. 
c. Mempunyai duri-duri atau getah beracun yang dapat mencederai kita. 
d. Mengandung racun bila dimakan. 

 
Tetapi harus dicatat, dalam situasi survival ada tidaknya binatang dan 
tumbuhan yang dapat kita manfaatkan juga merupakan problem bagi kita 
untuk sumber makakan, shelter, bahan bakar, perlengkapan pengganti dll. 
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c. Iklim dan Cuaca 
Iklim yang merupakan gambaran umum musim-musim yang terjadi disuatu 
daerah tertentu dalam periode waktu satu tahun mungkin lebih mudah 
doiperkirakan. Tetapi cuaca yang berkaitan dengan: temperatur, 
kelembaban dan pergeerakan udara akan lebih sulit diperkirakan. Ketiga 
hal itu sangat berkaitan dengan kemampuan tubuh kita yang mempunyai 
keterbatasan untuk dapat berfungsi normal. Hal-hal yang dapat menjadi 
potensi bahaya dari kondisi cuaca adalah : 

 Temperatur Tinggi, yang berkaitan debngan terik matahari dapat 
menyebabkan Heatstroke dan Sunstroke. 

 Temperatur rendah, basah, angin, dan kombinasinya dapat 
menyebabkan Hypotermia. 

 Basah terus-menerus dapat menyebabkan bagian telapak kaki 
mengalami Water immersion foot (seperti kena kutu air). Akan mudah 
lecet dan peluang terinfeksi menjadi lebih besar. 

 Potensi-potensi bahaya lain yang diakibatkan oleh cuaca misal: angin 
yang sangat besar dapat mematahkan batang2 pohon besar yang bisa 
mencederai kita, curah hujan yang tinggi dapat menghambat 
pergerakan dan jarak pandang. Curah hujan yang sangat extreme 
mempunyai potensi bahaya tersendiri. Demikian juga kekeringan yang 
extrem. 

 
d. Ketinggian 

Tinggi rendahnya suatu tempat dari atas permukaan laut, akan berkaitan 
dengan besarnya tekanan udara di tempat itu. Disekitar ketinggian sejajar 
dengan permukaan laut tekanan udara besarnya kurang lebih 1 Atmosfir 
(atm), pada 500 Meter Diatas Permukaan Laut (mdpl) tekanan udaranya 
hanya kurang lebih 50%nya. Besarnya tekanan disebabkan massa udara 
yang lebih besar. Dengan kata lain materi yang membentuk udara lebih 
banyak.  
 
Makin kecil tekanannya, makin sedikit materi yang membentuknya. Oksigen 
yang kita butuhkan ada kurang lebih 20% dari materi yang membentuk 
udara. Dengan demikian makin tinggi suatu tempat dari permukaan laut 
makin sedikit jumlah oksigen dari setiap liter yang terhisap paru-paru kita. 
Tubuh kita membutuhkan waktu untuk beraklimatisasi dengan kondisi ini.  
 
Kurangnya waktu aklimatisasi dapat menimbulkan gangguan pada 
kesehatan tubuh kita, yaitu apa yang disebut Mountain Sickness, yang bila 
berlanjut dari kondisi Hypoxia dapat berkembang menjadi Pulmonaryedema 
dan atau Cerebraledema.  
 
Bahkan diatas ketinggian yang berkisar mulai diatas 5000 mdpl, tubuh kita 
tidak mampu beraklimatisasi secara permanaen. Hanya dalam batasan 
waktu tertentu tubuh kita dapat bertahan. Daerah diatas ketinggian itu 
sering juga disebut “Death Zone” dimana tidak ada makhluk hidup yang 
dapat beraklimatisasi permanent disana. (Can u follow it…?) 
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e. Besaran Jarak dan Waktu 
Besarnya jarak biasanya berkaitan dengan lamanya waktu tempuh, walau 
tingkat kesulitan medan (berkaitan dengankondisi Terrain, Living Form, 
Iklim dan cuaca, ketinggian) ikut berpengaruh. Secara sederhana dapat 
dilihat bahwa makin besar jarak dan waktu makin rumit rencana perjalan 
yang harus kita buat.  
 
Banyak masalah- masalah yang harus kita pertimbangkan seperti misalnya 
: masalah perbekalan, navigasi, kesehatan, shelter, peralatan, tekanan- 
tekanan/stress (fisik dan psikis) yang mungkin dialami dst. Makin rumit 
rencana perjalanan yang harus kita pertimbangkan, ada kemungkinan 
makin besar faktor-faktor kesalahan yang terjadi.  
 
Faktor- faktor kesalahan yang ini dapat berkembang pada pelaksanaanya 
menjadi potensi bahaya. 

 
f. Kondisi Akibat/Pengaruh 

Yang dimaksud dengan kondisi akibat atau pengaruh adalah suatu kondisi 
yang pada umumnya/biasanya tidak merupakan potensi bahaya, tetapi 
akibat pengaruh tertentu menjadikannya sebagai potensi atau bahaya.  
 
Beberapa contoh misalnya : 

 Adanya bangkai binatang besar diatas aliran sungai yang sangat jernih 
dihutan atau digunung yang kita gunakan sebagai sumber air. 

 Adanya ganggang beracun pada genangan air tetrentu yang kita 
anggap sebagai sumber air yang baik. 

 Munculnya gas beracun di wilayah gunung berapi dimana biasanya 
wilayah tersebut aman. Hal ini mungkin akibat aktivitas gunung berapi 
beraktivitas diluar normalnya. 

 Jenis-jenis ikan tertentu yang biasanya tidak beracun menjadi ikan 
beracun bila dikonsumsi akibat adanya kandungan mineral tertentu atau 
micro organisme tertentu diperairan habitatnya. 

 Dan contoh lainnya. 
 

g. Kondisi Sosial Budaya 
“Lain padang lain belalangnya, lain lubuk lain pula ikannya”, demikian kata 
peribahasa. Setiap daerah memang memiliki adat-istiadat tersendiri. 
Kesalahan kita dalam menghargai adat istiadat setempat dapat 
menimbulkan kesalahpahaman. Rasa tidak suka, penolakan terhadap 
kehadiran kita akan menimbulkan ketidaknyamanan dan atau rasa tidak 
aman pada diri kita.  
 
Hal ini bila berlanjut dapat menjadi potensi bahaya yang tidak jarang pula 
menjadi bahaya. Tidak jarang pula masyarakat pedalaman yang akan 
merasa tidak aman bila wilayahnya dimasuki orang asing. Bagi kita sikap 
mereka sering kita anggap agresif, yang sesungguhnya itu adalah 
manifestasi dari rasa tidak aman itu. Pendekatan yang cermat perlu kita 
lakukan agar situasi itu tidak menjadi potensi bahaya. 
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2. Bahaya Subjektif 
a. Kondisi Kebugaran (fitness)  

Subject : Berkegiatan di alam terbuka dalam tingkatan tertentu menuntut 
kebugaran tubuh pelakunya. Tidak saja sitem peredaran darahnya (cardios 
culary), metabolisme tubuh, kekuatan otot-ototnya, tetapi juga daya 
pertahanan tubuhnya terhadap perubahan-perubahan cuaca (berkaitan 
dengan temperatur, kebasahan angin).  
 
Sering juga berkegiatan di gunung dan hutan mengharuskan kita melakukan 
irama dan siklus kehidupan yang tidak teratur. Atau setidaknya tidak 
sebagaimana pada kehidupan kita sehari-hari. Situasi dan kondisi ini dapat 
menjadi potensi bahaya apabila kebugaran tubuh pelaku tidak dapat 
memenuhi sebagaimana yang dituntut kegiatan itu. 

b. Kondisi Kemampuan Tekhnis (Technical Skills) 
Subyek : Sebentuk pengetahuan dan keterampilan tekhnis tentu saja 
dituntut dalam berkegiatan di gunung dan hutan. Keterampilan untuk dapat 
bergerak dengan efisien serta efektif, mengontrol keseimbangan dan irama 
gerak tubuh serta beristirahat secara efektif tapi efisien.  
 
Hal ini juga harus ditunjang dengan pengetahuah apa saja, peralatan 
pembantu yang dibutuhkan secara tepat, serta penggunaanya secara benar 
untuk membantunya bergerak atau beristirahat. Pengetahuan dan 
keterampilan menjaga kesehatan, kebugaran tubuh dan bagaimana 
mengatasi bila tergangu juga dituntut. Tidak mendukungnya kemampuan 
tekhnis pelaku, akan menjadi sebentuk potensi bahaya. 

 
c. Kondisi Kemampuan Kemanusiaan (Human Skills) 

Sebentuk kondisi kemampuan kemanusiaan juga dituntut dalam berkegiatan 
di alam bebas. Apa yang sering kita dengar sebagai mental yang kuat dan 
emosi yang stabil itu yang dituntut. Tetapi uraian dari mental yang kuat itu 
sendiri jarang kita dengar.  
 
Pengertian mental itu sendiri adalah bagaimana “sikap berfikir kita dalam 
mengontrol aksi gerak tubuh/tindakan kita”. Dengan kata lain bagaimana kita 
terhadap sebentuk situasi dan kondisi: Menilai, Menganalisa, 
Merasionalisasikannya, Mengambil/ Menentukan keputusan, serta 
Melaksanakan keputusan itu.  
 
Hal-hal diatas tertentu saja menuntut sebentuk perilaku positif manusia. 
Seperti : Leadership, Judgement, Determination, Integrity, 
Patience/Kecermatan, dan seterusnya untuk dapat melaksanakannya 
dengan baik.  
 
Emosi adalah sebentuk reaksi perasaan yang timbul bila menghadapi situasi 
dan kondisi tertentu. Dapat dianggap sebagai suatu kewajaran, tetapi tidak 
jarang sesungguhnya tidak bersifat rasional. Rasa Takut, Kesal, Kesepian, 
Patah Semangat, Frustasi, adalah contoh-contoh yang dapat berkembang 
menjadi potensi bahaya. 
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d. Kondisi Kemampuan Pemahaman Lingkungan (Enviromental Skills) 
Pamahaman akan segala bentuk sifat dan karakter dari lingkungan gunung 
dan hutan dituntut bagi pelaku yang berkegiatan disana. Segala sifat dan 
karakter lingkungan yang dapat menjadi potensi bahaya harus bisa 
dinilainya; tetapi sifat dan karakter yanhg dapat dimanfaatkan harus pula 
dapat dipahaminya.  
 
Sifat dan karakter lingkungan itu bukan dianggap sebagai musuh, tetapi 
bagaimana ia harus mampu bernegosiasi dengan segala kemampuan yang 
dimilinya. Ketidakmampuan memahami segala karakter dan sifat lingkungan 
dimana ia berkegiatan akan dapat menimbulkan potensi bahaya. 

 
 
3. Nasib Buruk dan Baik 

 
Hal utama dari sikap pendekatan kita terhadap nasib baik dan buruk mungkin 
yang terbaik adalah sebagai berikut : Adanya nasib buruk adalah sesuatu yang 
tak dapat dihindari. Apabila terjadi pada kita, terimalah sebagai suatu realita 
bukan dengan reaksi emosi yang negatif seperti : Kesal, Menyesali, Marah dst. 
Hal terpenting yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita dapat 
mengatasinya dengan bijak dan tepat.  
 
Mendapatkan nasib baik harus kita sadari hanya benar-benar sebuah 
keberuntungan. Hal ini jangan kita jadikan sandaran untuk tindakan-tindakan 
atau kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tidak rela menerima adanya nasib buruk 
dan tidak menyadari itu hanyalah sebuah keberuntungan, akan menjadi suatu 
potensi bahaya bagi kita. 
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K I M 
( KEMAMPUAN INDERA MANUSIA ) 

 
 
 
Kim adalah suatu jenis permainan yang ditemukan oleh Baden-Powell yang 
diambil dari sebuah ceritanya dari buku Scouting For Boys, mengenai seorang 
anak laki-laki yang pandai bernama Kimball O‟Hara, seorang anak sersan dari 
Resimen Iriandia yang ditempatkan di India. Orang tua Kim (panggilan namanya) 
meninggal ketika Kim masih sangat kecil. Dan kemudian Kim tinggal bersama 
salah seorang bibinya. 
 
Diceritakan Kim karena keahliannya menjadi anggota termuda dari pada Dinas 
Rahasia Inggris di India (pada waktu itu India sedang dijajah Inggris). Selain 
karena kecerdasannya. Kim juga mempunyai pengetahuan tentang penduduk asli, 
karena ibunya adalah seorang wanita India. 
 
Lalu Kim belajar kepada Tuan Lurgan seorang pedagang pertama (Kim juga 
bekerja sambilan padanya). Kim belajar bagaimana cara mengingat dan 
mengamat-amati hal-hal kecil, yang kemudian bisa jadi suatu hal yang sangat 
penting yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. 
 
Kim pernah menyelamatkan kawannya yang juga sesame agen rahasia dari 
kejaran musuh-musuhnya di dalam sebuah kereta api, dengan cara merias 
kawannya seperti seorang pengemis suci. Begitulah Kim dengan kecerdikannya 
telah berjasa menyelamatkan nyawa kawannya dari bahaya. 
 
Permainan Kim merupakan suatu latihan menggunakan panca indera untuk 
meningkatkan kecerdasan pemikiran/otak kita. Meningkatkan daya pikir, 
kecepatan bereaksi atau mengambil keputusan, sekaligus kecepatan daya 
tangkap. Untuk mencapai hal yang baik, maka hendaknya kita harus sering 
melatih menggunakan panca indera kita. Sehingga istilah KIM dianalogikan 
dengan KEMAMPUAN INDERA MANUSIA. 
Contoh-contoh Permainan KIM 
 
1. Kim Lihat 

 Melihat beberap benda sesaat, kemudian mencoba mengingatnya kembali. 

 Membedakan warna-warna 

 Mengingat beberapa macam benda/barang yang hamper sama. 

 Dan sebagainya. 
 
2. Kim Cium: 

 Membaui berbagai macam: 

 Bumbu-bumbu 

 Wewangian, bunga-bunga 

 Buah-buahan 

 Obat-obatan 

 Dan sebagainya 
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3. Kim Raba: 

 Meraba/memegang berbagai benda dan mencoba mengingat dan 
menyebutkan apa nama benda yang dipegangnya itu. 

 Benda-benda tersebut dapat dimasukkan ke dalam kantong tertutup atau 
mata kita yang ditutup dengan kain. 
 

4. Kim Rasa 
Hampir sama dengan Kim cium, hanya lidah yang lebih berperan merasakan 
manis, asam, pahit. Dari bermacam-macam : 

 Buah-buahan 

 Bumbu-bumbu, dan sebagainya. 
 

5. Kim Dengar: 

 Mendengarkan berbagai bunyi-bunyian. 

 Membedakan suara berbagai alat musik. 

 Membedakan beberapa peristiwa/kegiatan dari suara yang didengarnya : 
- suara kayu digergaji. 
- suara pintu terbuka atau tertutup. 
- suara orang berjalan. 

 
6. Kim Kombinasi (campuran) 

Gabungan dari beberapa macam Kim di atas. 
 
 
“Semakin cerdas seseorang, semakin baik kemampuan panca inderanya. Jika 
kalian ingin cerdas, banyak-banyak berlatih dan belajar”. 
 
  

http://1.bp.blogspot.com/-UOUQ6Mv-mWo/TmOspKaX1kI/AAAAAAAAAI4/lWWYKRfLSco/s1600/tips-meningkatkan-daya-ingat-2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-UOUQ6Mv-mWo/TmOspKaX1kI/AAAAAAAAAI4/lWWYKRfLSco/s1600/tips-meningkatkan-daya-ingat-2.jpg
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