
MATERI PRAMUKA 

Kiasan Dasar 
 
Kiasan Dasar (1) Penggunaan Kiasan Dasar, sebagai  salah satu unsur terpadu dalam Kepramukaan, 
dimaksudkan 
untuk mengembangkan imajinasi, sesuai dengan usia dan perkembangannya yang mendorong 
kreativitas dan 
keikutsertaan dalam kegiatan. Kiasan Dasar tidak hanya menarik, menantang, dan merangsang 
tetapi harus disesuaikan 
dengan minat, kebutuhan, si tuasi dan kondisi anggota muda dan anggota dewasa muda. (2) Kiasan 
Dasar disusun 
atau dirancang untuk mencapai tujuan, dan sasaran pendidikan dalam Kepramukaan untuk tiap 
golongan serta 
merupakan proses Metode Kepramukaan yang bersifat tidak memberatkan anggota muda dan 
anggota dewasa muda 
tetapi memperkaya pengalaman. 
 
 
Kode Kehormatan 
 
Kode Kehormatan (1) Kode Kehormatan Pramuka yang terdiri atas Janji yang disebut Satya dan 
Ketentuan Moral yang 
disebut Darma merupakan sat u unsur dari Metode Kepramukaan dan alat pelaksanaan Prinsip Dasar 
Kepramukaan. (2) 
Kode Kehormatan Pramuka dalam bentuk Janji yang disebut Satya adalah: a. Janji yang diucapkan 
secara sukarela 
oleh seorang calon anggota Gerakan Pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan; b. 
Tindakan pribadi untuk 
mengikat diri secara sukarela menerapkan dan mengamalkan janji; c. Titik tolak memasuki proses 
pendidikan sendiri 
guna mengembangkan visi, mental, moral, ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisiknya, 
baik sebagai 
pribadi maupun anggota masyarak at lingkungannya. (3) Kode Kehormatan Pramuka dalam bentuk 
Ketentuan Moral 
yang disebut Darma adalah: a. Alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan 
budi pekerti luhur. 
b. Upaya memberi  pengalaman praktis yang mendorong anggota Gerakan Pramuka menemuk an, 
menghayati, 
mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat dimana ia hidup dan menjadi anggota. c. Landasan 
gerak Gerakan 
Pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong 
Pramuka manunggal 
dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan 
gotong royong; d. Kode 
Etik Organisasi dan satuan Pramuka, dengan landasan Ketentuan Moral disusun dan di tetapkan 
bersama aturan yang 
mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggungjawab dan penentuan putusan. (4) Kode 
Kehormatan 
Pramuka adalah Budaya Organisasi Gerakan Pramuka yang melandasi sikap, tingkah laku anggota 
Gerakan Pramuka 
dalam hidup dan kehidupan berorganisasi. (5) Kode Kehormatan Pramuka bagi anggota Gerakan 
Pramuka disesuaikan 
dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmaninya. 
 
 
 
 



Metode Kepramukaan 
Metode Kepramukaan (1) Metode Kepramuk aan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui: 
a. Pengamalan 
Kode Kehormatan Pramuka; b. Belajar sambil melakukan; c. Sistem berkelompok; d. Kegiatan yang 
menantang dan 
meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani  dan jasmani 
anggota muda dan 
anggota dewasa muda; e. Kegiatan di alam terbuka; f. Sistem tanda kecakapan; g. Sistem satuan 
terpisah untuk 
putera dan untuk puteri; h. Kiasan dasar; (2) Metode Kepramuk aan pada hakekatnya tidak dapat 
dilepaskan dari 
Prinsip Dasar Kepramukaan. Keterkaitan itu terletak pada pelaksanaan Kode Kehormatan. 
(3) Metode Kepramukaan sebagai suatu sistem, terdiri atas unsur-unsur yang merupakan 
subsistem terpadu dan terk ait, yang tiap unsurnya mempunyai  fungsi pendidikan yang 
spesifik dan saling memperkuat serta menunjang tercapainya tujuan. 

Motto Gerakan Pramuka 
 
MOTTO GERAKAN PRAMUKA Motto Gerakan Pramuka merupakan bagian terpadu proses 
pendidikan untuk 
mengingatkan setiap anggota Gerakan Pramuka bahwa setiap megikuti kegiatan berarti 
mempersiapkan diri untuk 
mengamalkan kode kehormatan Pramuka. Motto Gerakan Pramuka adal ah &ldquo; SATYAKU 
KUDARMAKAN 
DARMAKU KUBAKTIKAN &ldquo; Manfaat Motto Gerakan Pramuka terhadap Jiwa anggota 
Pramuka, antara lain : 
Menanamkam rasa percaya diri.Menambah semangat pengabdi an pada masyarakat, bangsa dan 
negara.Siap 
mengamalkan Satya dan Darma Pramuka.Rasa bangga sebagai  Pramuka.Memiliki Buadaya Kerja 
yang dilandasi 
pengabdiannya. Motto Gerakan Pramuka wajib dihayati dan selalu diingat bagi anggota Pramuka 
dalam 
merealisasikan pengamalan Satya dan Darma Pramuk a dalam kehidupan sehari hari. Untuk 
meningkatkan kebanggaan 
dan kekompakan dalam satuan Gerakan Pramuka (mis. Ambalan), disamping wajib menggunakan 
Motto Gerakan 
Pramuka juga diperbolehkan membuat motto Satuan di satuan masing-masing. 

Prinsip Dasar Kepramukaan 
 
Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramuk aan(1) Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode 
Kepramukaan 
merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan lain.(2) Prinsip Dasar 
Kepramukaan dan Metode 
Kepramukaan merupakan dua unsur proses pendidikan terpadu yang harus diterapkan dalam setiap 
kegiatan. 
(3) Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode K epramukaan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan, 
kebutuhan, 
situasi, dan kondisi masyarakat. 
PRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN 
(1) Prinsip Dasar Kepramukaan adalah: Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;Pedul i 
terhadap bangsa dan 
tanah air, sesama hidup dan alam seisinya;Peduli terhadap diri pribadinya;Taat kepada Kode 
Kehormatan Pramuka. 
Prinsip Dasar Kepramukaan sebagai norma hidup seorang anggota Gerakan Pramuka, ditanamkan 
dan 
ditumbuhkembangkan melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadinya, bagi peserta didik 
dibantu oleh 



pembinanya, sehingga pelaksanaan dan pengamalannya dilakukan dengan penuh kesadaran, 
kemandirian, kepedulian, 
tanggungjawab serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Menerima 
secara sukarela 
Prinsip Dasar Kepramukaan adalah hakekat pramuka, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, 
makhluk sosial, 
maupun individu yang menyadari bahwa diri pribadinya:Mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan 
beribadah sesuai 
tata-cara dari agama yang dipeluknya serta menjalankan segala perintahNya dan menjauhi 
laranganNya. Mengakui 
bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama dengan makhluk lain yang juga 
diciptakan oleh Tuhan 
Yang Maha Esa, khususnya sesama manusia yang telah diberi derajat yang lebih mulia dari makhluk 
lainnya. Dalam 
kehidupan bersama didasai oleh prinsip peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Diberi tempat 
untuk hidup dan 
berkembang oleh Tuhan Yang Maha Esa di bumi yang berunsurkan tanah, air dan udara yang 
merupakan tempat bagi  
manusia untuk hidup bersama, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan rukun 
dan damai. 
Memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sosial serta memperkokoh 
persatuan, menerima 
kebhinnekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memerlukan lingkungan hidup yang 
bersih dan sehat agar 
dapat menunjang/memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidupnya. Karena itu manusia wajib 
peduli terhadap 
lingkungan hidupnya dengan cara menjaga, memelihara dan menciptakan lingkungan hidup yang 
baik.Pengertian 
Prinsip Dasar Kepramukaan dapat pula didownload dalam format Power Point (PPS) silahkan klik 
disini 
 
Sistem among. 
 
Sistem Among (1) Pendidikan dalam Gerakan Pramuka ditinjau dari hubungan antara pembina 
dengan anggota muda  
dan anggota dewasa muda menggunakan sistem among. (2) Sistem Among berarti mendidik anggota 
Gerakan 
Pramuka menjadi insan merdeka jasmani, rokhani, dan pikirannya, disertai rasa tanggungjawab dan 
kesadaran akan 
pentingnya bermitra dengan orang lain. (3) Sistem among mewajibkan anggota dewasa Gerakan 
Pramuka 
melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut: a. Ing ngarso sung tulodo maksudnya di 
depan menjadi 
teladan; b. Ing madyo mangun karso maksudnya di tengah membangun kemauan; c. Tut wuri 
handayani maksudnya 
dari belakang memberi dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. (4) Dalam 
melaksanakan tugasnya 
anggota dewasa wajib bersikap dan berperilaku berdasarkan: a. Cinta kasih, kejujuran, keadilan, 
kepatutan, 
kesederhanaan, kesanggupan berkorban dan rasa kesetiakawanan sosial. b. Disiplin disertai inisiatif 
dan 
tanggungjawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara dan bangsa, alam dan lingkungan 
hidup, serta 
bertanggung-jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. (5) Hubungan anggota dew asa dengan anggota 
muda dan anggota 
dewasa muda merupakan hubungan khas, yaitu setiap anggota dewasa wajib memperhatikan 
perkembangan anggota 
muda dan anggota dewasa muda secara pribadi agar perhatian terhadap pembi naannya dapat 
dilaksanakan sesuai 



dengan tujuan kepramukaan. (6) Anggota Dewasa berusaha secara bertahap menyerahkan pimpinan 
kegiatan 
sebanyak mungkin kepada anggota dewasa muda, sedangkan anggota dew asa secara kemitraan 
memberi semangat, 
dorongan dan pengaruh yang baik. 
 
Strategi Gerakan Pramuka 
 
STRATEGI GERAKAN PRAMUKA 1. Meningkatkan citra Pramuka.Hal ini diperlukan untuk dapat 
lebih dipahami dan 
sekaligus diminati oleh kaum muda untuk dapat ikut berpartisipasi didalamnya dan sekaligus dapat 
menjawab tantangan 
dan permasalahan yang dihadapi secara internal dan eksternal Gerakan Pramuka2. 
Mengembangkan kegiatan 
kepramukaan yang sesuai karakteristik dan minat kaum muda.Hal ini diperlukan karena Gerakan 
Pramuka pada 
hakekatnya kegiatan kaum muda yang memiliki karakteritik dan minat yang khas, dan sekaligus 
sebagai motivasi bagi 
anggota Pramuka dalam mengisi diri untuk selanjutnya dikembangkan melalui program Pramuka 
peduli sebagai bagian 
dari penjabaran program Pramuka secara menyeluruh.3. Mengembangk an program Pramuka 
PeduliBahwa program 
kegiatan Pramuka Peduli, dimaksudkan untuk menciptakan kader yang memiliki watak dan jiwa 
patriotisme, memiliki 
integritas, moralitas dan ketrampilan sebagai bekal bagi kader Pramuka yang juga diarahkan pada 
pemantapan 
Pramuka sebagai kader bangsa.4. Memantapkan organisasi, kepemimpinan dan sumberdaya 
Pramuka.Bahwa untuk 
meningkatkan peran dan fungsi organisasi secara struktural diperlukan adanya konsolidasi yang baik 
dan teratur dan 
mendapatkan penyegaran organisasi sehingga dengan sendirinya akan berpengaruh pada 
kepemimpinan dan 
kesiapan sumber daya pramuka. 
 
Visi dan Misi Gerakan Pramuka 
 
VISI &ldquo;Gerakan Pramuk a sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal masalah-masalah 
kaum MISI 1. Mempramukakan kaum mudaYang dimaksud dengan mempramukakan tidak berarti 
bahwa seluruh kaum muda 
itu dimasukkan sebagai anggota Gerakan Pramuka tetapi lebih pada tataran jiwa dan prilaku kaum 
muda yang sesuai 
dengan pramuka sebagai bagian dari masyarakat indonesia.2. Membina anggota yang berjiwa dan 
berwatak Pramuka, 
berlandaskan iman dan taqwa (Imtaq) serta selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi 
(Iptek)Bahwa semua sendi program pendidikan yang dilaksanakan Gerakan Pramuka harus 
dilandaskan pada Iman dan 
taqwa dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apapun yang 
dilakukan perlu 
mengikuti perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada eranya.3. Membentuk kader 
bangsa patriot 
pembangunan yang memiliki jiwa bela negaraGerakan pramuka memiliki salah satu tugas yakni 
menyiapkan kader 
bangsa sehingga diperlukan adanya pendidikan yang khusus. Untuk itu, karena disadari bahwa 
perlunya pendidikan 
bela negara sebagai bagian dari kebutuhan bangsa dan negara.4. Menggerak kan anggota dan 
organisasi Gerakan 
Pramuka agar peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kemasyarakatan.Hal ini dilakukan 
untuk memantapkan 



jati diri Gerakan Pramuka melalui kode kehormatannya dan sekaligus sebagai pencerminan anggota 
Pramuka yang 
tanggap terhadap permasalahan pada l ingkungan sekitarnya. 
 
Baris Berbaris 
 
PERATURAN BARIS BARIS (P.B.B) ( Bag. I ) Peraturan Baris Berbaris yang digunakan di lingkungan 
Pramuka ada 
dua macam yakni  Baris berbaris menggunakan tongkat dan tanpa tongkat. Untuk baris berbaris 
menggunakan tongkat 
memiliki tata cara tersendiri di lingkungan Pramuka. Adapun baris berbaris tanpa menggunakan 
tongkat mengikuti tata 
cara yang telah diatur dalam Peraturan Baris Berbaris milik TNI/POLRI . Apa itu Baris Baerbaris ? 
Baris Berbaris a. 
Pengertian Baris berbaris adalah suatu ujud latuhan fisik, yang diperlukan guna menanamkan 
kebiasaan dalam tata 
cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. b. Maksud dan 
tujuan 1) Guna 
menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, rasa disiplin dan rasa tanggung jawab. 2) Yang 
dimaksud dengan 
menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang 
diperlukan oleh tugas 
pokok, sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna. 3) Yang 
dimaksud rasa 
persatuan adalah adanya rasa senasib sepenanggungan serta ikatan yang sangat diperlukan dalam 
menjalankan tugas. 
4) Yang dimaksud rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi 
yang pada 
hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan penyisihan pilihan hati sendiri. 5) Yang dimaksud rasa 
tanggung jawab adalah 
keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas 
atau sebaliknya 
tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang akan dapat merugikan. 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: a) Kepada Pemimpin Upacara-Hormat - GERAK 
b) Untuk amanatistirahat 
di tempat - GERAK 2. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas, untuk dapat 
dilaksanakan 
tanpa ragu-ragu. Contoh: a) Lencang kanan - GERAK (bukan lancang kanan) b) Istirahat di tempat - 
GERAK (bukan 
ditempat istirahat) 3. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan 
aba-aba pelaksanan 
yang dipakai ialah: a) GERAK b) JALAN c) MULAI a. GERAK: adalah untuk gerakan-gerakan kaki 
yang dilakukan 
tanpa meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh lain. Contoh: -jalan 
ditempat -GERAK 
-siap -GERAK -hadap kanan -GERAK -lencang kanan -GERAK b. JALAN: adalah utuk gerakan-
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 abaaba 



harus didahului dengan aba-aba peringatan &ndash;MAJU Contoh: -maju - JALAN -haluan 
kanan/hadap kanan/kiri maju - JALAN -melintang kanan/kiri maju -J ALAN Tentang istilah: 
&ldquo;maju&rdquo; · Pada 
dasarnya digunakan sebagai aba-aba peringatan terhadap pasukan dalam keadaan berhenti . · 
Pasukan yang sedang 
bergerak maju, bilamana harus berhenti dapat diberikan aba-aba HENTI. Misalnya: · Ada aba-aba 
hadap kanan/kiri 
maju - JALAN karena dapat pula diberikan aba-aba : hadap kanan/kiri henti GERAK. · Ada aba-aba 
hadap kanan/kiri 
maju-JALAN karena dapat pula diberikan aba-aba : hadap kanan/kiri henti GERAK. · Balik kana 
maju/JALAN, karena 
dapat pula diberikan aba-aba : balik kana henti-GERAK. Tidak dapat diberikan aba-aba langkah 
tegap maju JALAN, 
aba-aba belok kanan/kiri maju-JALAN terhadap pasukan yang sedang berjalan dengan langkah 
biasa, karena tidak 
dapat diberikan aba-aba langkah henti-GERAK, belok kanan/kiri-GERAK. Tentang aba-aba : 
&ldquo;henti&rdquo; 
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 
&ndash;JALAN, bukan 
barisan &ndash; jalan. Setelah selesai pelaksanaan dari maksud aba-aba peringatan, pasukan wajib 
berhenti tanpa abaaba 
berhenti. c. MULAI : adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-
turut. 
Contoh: -hitung -MULAI -tiga bersaf kumpul -MULAI 4. Cara memberi aba-aba a) Waktu memberi 
aba-pemberi aba-aba harus berdiri dalam sikap sempurna dan menghadap pasuk an, 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 
&ndash; hormat &ndash; GERAK Pelaksanaanya : · Pada waktu memberikan aba-aba mengahdap 
ke arah yang diberi 
hormat sambil melakukan gerakan penghormatan bersama-sama dengan pasukan. · Setelah 
penghormatan selesai 
dijawab/dibalas oleh yang menerima penghormatan, maka dalm keadaan sikap sedang memberi 
hormat si pemberi abaaba 
memberikan aba-aba tegak : GERAK dan kembali ke sikap sempurna. c) Pada taraf permulaan aba-
aba yang 
ditunjukan kepada pasukan yang sedang berjalan/berlari, aba-aba pelaksanaan gerakannya 
ditambah 1 (satu) langkah 
pada waktu berjala, pada waktu berlari ditambah 3 (tiga) langkah. · Pada taraf lanjutan, aba-aba 
pelaksanaan dijatuhkan 
pada kaki kanan ditambah 2 (dua) langkah untuk berjalan / 4 (empat) langkah untuk berlari. d) Aba-
aba diucapkan 
dengan suara nyaring-tegas dan bersemangat. e) Aba-aba petunjuk dan peringatan pada waktu 
pengucapan 
hendaknya diberi antara. f) Aba-aba pelaksanaan pada waktu pengucapan hendaknya dihentakkan. 
g) Antara aba-aba 
peringatan dan pelaksanaan hendaknya diperpanjang disesuaikan dengan besar kecilnya pasukan. 
h) Bila pada suatu 
bagian aba-aba diperlukan pembetulan maka dilakukan perintah ULANG !Contoh: Lencang kanan = 
Ulangi &ndash; siap 
GERAK Sumber/ Referensi : 1. Pedoman Penyelenggaraan Paskibraka - Depdiknas.2. Peraturan 
Baris Berbaris - 
 

 



Baris Berbaris (Bag.II) 
 
PERATURAN BARIS BARIS (P.B.B) ( Bag. II ) 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 . Gerakan Perorangan 
&ndash; Gerakan Dasar 
a. Sikap sempurna Aba-aba : Siap - GERAK. Pelaksanaanya : pada aba-aba pelaksanaan 
badan/tubuh berdiri tegap, ke 
dua tumit rapat, ke dua telapak kaki membentuk sudut 60&hellip;, 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, i bu 
jari segaris dengan 
jahitan celana, leher lurus, dagu ditarik, mulut ditutup, gigi dirapatkan, mata memandang tajam ke 
depan, benafas 
sewajarnya. b. Istirahat Aba-aba istirahat ditempat &ndash; GERAK 1) Pada aba-aba pelaksanaan, 
kaki kiri 
dipindahkan ke samping kiri dengan jarak sepanjang telapak kaki (30cm) 2) Ke dua belah tangan 
dibawa ke belakang 
dan dibawah pinggang, punggung tangan kanan di atas telapak tangan kiri, tangan kanan dikepalkan 
dengan 
dilemaskan, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan di antara ibu jari dan telunjuk, ke dua 
tangan dilemaskan, 
badan dapat bergerak . Catatan: a) 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 menguc apkan kata siap, kemudian 
mengambil sikap 
istirahat. b) Pada kata perhatian, selesai atau sekian, pasukan mengambi l sikap sempurna tanpa 
didahului aba-aba 
kemudian kembali ke sikap istirahat di tempat. c) Maksud dari sikap siap terakhir ini adalah sebagai 
jawaban tanpa 
suara, bahwa petunjuk-petunjuk yang diberikan akan dijalankan c. Lencang kanan/kiri : (hanya dalam 
bentuk bersaf) 
Aba-aba : Lencang kanan/kiri - GERAK Pelaksanaannya: Gerakan ini dijalankan dalam sikap 
sempurna. 1) Pada abaaba 
pelaksanaan, saf depan mengangkat lengan kanan/kiri ke samping, jari-jari kanan/kiri menggenggam 
menyentuh 
bahu kanan/kiri orang yang berada di sebelah kana/kirinya, punggung tangan menghadap ke atas, 
bersamaan dengan 
ini kepala dipalingkan ke kanan/kiri tidak berubah tempat masing-masing meluruskan diri 2) Saf 
tengah dan saf 
belakang kecuali penjuru, setelah meluruskan ke depan dengan pandangan mata, ikut pula 
memalingkan muka ke 
samping dengan tidak mengangkat tangan. 3) Penjuru saf tengan dan belakang mengambil antar ke 
depan 1 (satu)  
lengan kanan/kiri ditambah 2 (dua)  kepalan tangan dan setelah lurus menurunkan tangan kanan/kiri 
tanpa menunggu 
aba-aba. 4) Pada aba-aba tegak-GERAK semua dengan serentak menurunkan lengan dan 
memalingkan muka ke 
depan dan berdiri dalam sikap sempurna. 5) Pada waktu pemimpin pasukan memberikan aba-aba 
lencang kanan/kiri 



dan barisan sedang meluruskan safnya, Pemimpin pasukan yang berada dalam barisan itu 
memberikan kelurusan saf 
dari sebelah kanan/kiri pasukan dengan meni tikberatkan pada kelurusan tumit (bukan ujung depan 
sepatu). Catatan: a) 
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. b) Kelurusan barisan 
dilihat dari tumit. d. 
Setengah lencang kanan/kiri Aba-aba : Setengah lencang kanan/kiri - GERAK Pelaksanaannya: 
Seperti pada waktu 
lencang kanan/kiri, tetapi tangan kanan/kiri di pinggang (bertolak pinggang) dengan siku menyentuh 
lengan orang yang 
berdiri disebelahnya, pergelangan tangan lurus, ibu jari di sebelah belakang pinggang, empat jari 
lainnya rapat pada 
pinggang sebelah depan (khusus saf depan). Pada aba-aba tegak GERAK dengan serentak 
menurunkan lengan sambil 
memalingkan muka ke depan dan berdiri dalam sikap sempurna. e. Lencang depan (hanya dalam 
bentuk berbanjar) 
Aba-aba : Lencang depan - GERAK Pelaksanaannya: 1) Penjuru tetap sikap sempurna : nomor dua 
dan seterusnya 
meluruskan ke depan dengan mengangk at tangan dengan jarak satu lengan ditambah dua kepalan 
tangan. 2) Saf 
depan banjar tengah dan kiri mengambil antara satu lengan ke samping kanan, setelah lurus 
menurunkan tangan dan 
memalingkan kepala kembali ke depan dengan serentak  tanpa menunggu aba-aba. 3) Banjar 
tengah/kiri tanpa 
mengangkat tangan f. Cara berhitung Aba-aba : Hitung &ndash; MULAI Pelaksanaannya: 1) Jika 
bersaf, pada abaaba 
peringatan penjuru tetap melihat ke depan, saf terdepan memal ingkan mukanya ke kanan. 2) Pada 
aba-aba 
pelaksanaan, berturut-turut di mulai dari penjuru menyebutkan nomornya sambil memalingkan muka 
ke depan. 3) 
Pengucapan nomor secara tegas dan tepat. 4) Jika berbanjar, pada aba-aba peringatan semua 
anggota tetap dalam 
sikap sempurna. 5) Pada aba-aba pelaksanaan mulai dari penjuru kanan berturut-turut ke belakang 
menyebutkan 
nomornya masing-masing. 6) Jika pasukan berbanjar/bersaf tiga, maka yang berada pal ing kiri 
mengucapkan : 
LENGKAP atau KURANG SATU/KURANG DUA. Perubahan Arah (dalam keadaan berhenti) a) 
Hadap kanan/kiri 
Aba-aba : Hadap kanan/kiri &ndash; GERAK 1) Kaki kiri/kanan diajukan melintang di depan kaki 
kanan/kiri lekukan kaki 
kanan/kiri berada di ujung kaki kanan/kiri, berat badan berpindah ke kaki kiri/kanan. 2) Tumit kaki 
kanan/kiri dengan 
badan diputar ke kanan/kiri 90° 3) Kaki kiri/kanan dirapatkan kembali ke kaki kanan/kiri. b) Hadap 
serong kanan/kiri Abaaba 
: Hadap serong kanan/kiri &ndash; GERAK Pelaksanaannya: 1) Kaki kiri/kanan diajukan ke muka 
sejajar dengan 
kaki kanan/kiri 2) Berputarlah arah 45° ke kanan/kiri 3) Kaki kiri/kanan dirapatkan kembali ke kaki 
kanan/kiri c) Balik 
kanan Aba-aba : Balik kanan/kiri &ndash; GERAK Pelaksanaannya : 1) Pada aba-aba pelaksanaan 
kaki kiri diajukan 
melintang (lebih dalam dari hadap kanan) di depan kaki kanan. 2) Tumit kaki kanan beserta badan 
diputar ke kanan 180° 
3) Kaki kanan/kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan/kiri. Catatan: · Dalam keadaan berhenti pada 
hitungan ke tiga, kaki 
dirapatkan dan kembali ke sikap sempurna · Dalam keadaan berhenti berjalan pada hitungan ketiga, 
kaki kanan/kiri 



tidak dirapatkan melainkan dilangkahkan 0,5 langkah dengan cara dihentikan. d) Cara berkumpul 
Aba-aba : 3 bersaf/ 
3 berbanjar kumpul - MULAI Pelaksanannya : 1) Pelatih menunjuk seorang anggota sebagai penjuru 
dan orang yang 
ditunjuk mengulangi perintah yang diberikan oleh pelatih. Contoh: Sdr.Gatot sebagai  penjuru. Aba-
aba pelatih : Gatot 
sebagai penjuru. Oleh orang yang ditunjuk (dalam sikap sempurna) aba-aba diulangi : Gatot sebagai  
penjuru. 2) Orang 
yang ditunjuk tadi lari dan berdiri di depan pelatih ± 4 langkah 3) Setelah aba-aba pelaksanaan 
MULAI diberikan pelatih, 
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maka orang-orang lainnya berlari dan berdiri disamping kiri penjuru serta meluruskan diri seperti pada 
waktu lencang 
kanan. 4) Pada waktu berkumpul, penjuru melihat ke kiri setelah lurus, penjuru memberikan isyarat 
dengan perkataan 
LURUS, pada isyarat ini penjuru nelihat ke depan, yang lainnya (saf depan) menurunkan lengannya 
dan kembali ke 
sikap sempurna. e) Cara latihan memberi hormat Aba-aba : Hormat - GERAK Pelaksanaannya 
(dengan tutup kepala, 
keadaan berhenti) 1) Pada aba-aba pelaksanaan, dengan gerakan cepat tangan kanan diangkat ke 
arah pelipis kanan, 
siku-siku 15° serong ke depan, kelima jari rapat dan lurus, telapak tangan serong ke bawah dan kiri 
ujung, jari tengah dan 
telunjuk mengenai pinggir bawah dari tutup kepala setinggi pelipis. 2) Pergelangan tangan lurus, bahu 
tetap seperti 
dalam sikap sempurna, pandangan mata tertuj u kepada yang diberi hormat. 3) Jika tutup kepala 
mempunyai klep, maka 
jari tengah mengenai pinggir klep. 4) Jika selesai menghormat, maka lengan kanan lurus diturunkan 
secara cepat ke 
sikap sempurna. Bersambung&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. Sumber/ Referensi : 1. Pedoman 
Penyelenggaraan Paskibraka - Depdiknas.2. Peraturan Baris Berbaris - Pusdiklat TNI-AD. 
 

Baris Berbaris (Bag.III) 
PERATURAN BARIS BARIS (P.B.B) ( Bag. III ) 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) Bubar Aba-
aba : Bubar - 
JALAN Pelaksanaannya; Pemberian aba aba tersebut di laksanakan dalam keadaan sikap sempurna. 
Setelah 
melakukan penghormatan kemudian balik kanan dan setelah menghitung dua hitungan dalam hati, 
lalu bubar. b) Jalan 
di tempat Aba-aba: Jalan ditempat - GERAK Pelaksaannya: Gerakan dimulai dengan mengangkat 
kaki kiri, lutut 
berganti-ganti diangkat, paha rata-rata, ujung kaki menuju ke bawah, tempo langkah sesuai dengan 
langkah biasa, 
badan tegak, pandangan mata tetap ke depan, lengan dirapatkan pada badan (tidak melenggang) 
Dari jalan ke tempat 
berhenti. Aba-aba : Henti &ndash; 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. c) 
Membuka/menutup bari san. Aba-aba : Buka barisan &ndash; JALAN Pada aba-aba pelaksanaan 
regu kanan dan kiri 
membuat satu langkah ke samping kanan dan kiri, sedang regu tangah tetap di tempat. Catatan : 
Membuka barisan 



gunanya untuk memudahkan pemeriksaan. Tutup barisan Aba-aba :tutup barisan &ndash; 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 mac am langkah Macam langkah 
Panjangnya Tempo 1. Langkah biasa 65cm 120 tiap menit 2. Langkah 
tegap 65cm 120 tiap menit 3. Langkah perlahan 40cm 30 tiap menit 4. 
Langkah kesamping 40cm 70 tiap menit 5. Langkah ke belakang 40cm 70 tiap 
menit 6. Langkah ke depan 60cm 70 tiap menit 7. Langkah di waktu lari 
80cm 165 tiap menit A. MAJU &ndash; JALAN Dari sikap sempurna Aba-aba : Maju &ndash; JALAN 
Pelaksanaannya: 1) Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri diayunkan ke depan, lutut lurus, telapak kaki 
diangkat rata 
sejajar dengan tanah set inggi ± 15 cm, kemudian dihentakkan ke tanah dengan jarak setengah 
langkah dan selanjutnya 
berjalan dengan langkah biasa. 2) Langkah pertama di lakukan dengan melenggangkan lengan kanan 
ke depan 90°, 
lengan kiri 30° ke belakang, pada langkah selanjutnya lengan atas dan bawah lurus dilenggangkan ke 
depan 45°, dan ke 
belakang 30°. Seluruh anggota meluruskan barisan ke depan dengan melihat pada belakang leher. 
Dilarang keras : 
berbicara-melihat kanan/kiri Pada waktu melenggangkan tangan supaya jangan kaku. B. LANGKAH 
BIASA 1) Pada 
waktu berjalan, kepala dan badan seperti pada waktu sikap sempurna. Waktu mengayunkan kaki ke 
depan lutut 
dibengkokkan sedikit (kaki tidak boleh diseret). Kemudian diletakkan ke tanah menurut jarak yang 
telah ditentukan. 2) 
Cara melangkahkan kaki seperti pada waktu berjalan biasa. Pertama tumit diletakkan di tanah 
selanjutnya lurus ke 
depan dan ke belakang di samping badan. Ke depan 45° , ke belakang 30°. Jari-jari tangan 
digenggam, dengan t idak 
terpaksa, punggung ibu jari menhadap ke atas. C. LANGKAH TEGAP 1) Dari sikap sempurna Aba-
aba : Langkah 
tegap &ndash; JALAN Pelaksanaannya : Mulai berjalan dengan kaki kiri, langkah pertama selebar 
setengah langkah, 
selanjutnya seperti jalan biasa (panjang dan tempo) dengan cara kaki dihentakkan terus menerus 
tetapi tidak dengan 
berlebih-lebihan, telapak kaki rapat dan sejajar dengan tanah, lutut kaki tidak boleh diangkat tinggi. 
Bersama dengan 
langkah pertama lengan dilenggangkan lurus ke depan dan ke belakang di samping badan, (lengan 
tangan 90° ke depan 
dari 30° ke belakang). Jari-jari tangan digenggam dengan tidak terpaksa, punggung ibu jari 
menghadap ke atas. 2) Dari 
langkah biasa Aba-aba : Langkah tegap &ndash; JALAN Pelaksanaannya : Aba-aba pelaksanaan 
diberikan pada 
waktu kaki kiri jatuh di tanah, ditambah satu langkah selanjtnya mulai berjalan seperti tersebut pasa 
butir 1. 3) Kembali 
ke langkah biasa Aba-aba : Langkah biasa &ndash; JALAN Pelaksanaannya : Aba-aba diberikan 
pada waktu kaki kiri 
jatuh di tanah ditambah satu langkah dan mulai berjalan dengan langkah biasa, hanya langkah 
pertama&hellip;&hellip;. 
Catatan :Dalam lsedang berjalan cukup menggunakan aba-aba peringatan : Langkah tegap/langkah 
biasa-JALAN, pada 
tiap-tiap perubahan langkah (tanpa kata maju). D. LANGKAH PERLAHAN 1) Untuk bergabung 
(mengantar jenazah 
dalam upacara kemiliteran) Aba-aba : Langkah perlahan maju &ndash; JALAN Pelaksanaannya : a) 
Gerakan 
dilakukan dengan sikap sempurna b) Pada aba-aba &ldquo;jalan&rdquo;, 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 &ldquo;langkah 
perlahan JALAN&rdquo; 
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. 2) Berhenti dalam langkah perlahan Aba-aba : Henti &ndash; GERAK Pelaksanaannya : E. 
LANGKAH KE 
SAMPING Aba-aba : &hellip;&hellip;..Langkah ke kanan/kiri &ndash; 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. F. LANGKAH KE BELAKANG Aba-aba : &hellip;&hellip;..Langkah ke belakang 
&ndash; 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. G. LANGKAH KE DEPAN Aba-aba : &hellip;&hellip;.Langkah ke depan &ndash; 
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 
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seperti gerakan langkah tegap dan dihentikan dan sikap seperti sikap sempurna. Sebanyak-
banyaknya hanya boleh 
dilakukan empat langkah. H. LANGKAH DI WAKTU LARI 1) Dari sikap sempurna Aba-aba : Lari maju 
&ndash; JALAN 
Pelaksanaannya: Aba-bab peringatan ke dua tangan dikepalkan dengan lemas dan diletakkan di 
pinggang sebelah 
depan dengan punggung tangan menghadap keluar, ke dua siku sedikit ke belakang, badan agak 
dicondongkan ke 
depan. Pada aba-aba pelaksanaan, dimulai lari dengan menghentakkan kaki kiri setengah langkah 
dan selanjutnya 
menurut panjang langkah dan tempo yang ditentukan dengan kaki diangkat secukupnya. Telapak 
kaki diletakkan dengan 
ujung telapak kaki terlebih dahulu, lengan dilenggangkan secara tidak kaku. 2) Dari langkah biasa 
Aba-aba : Lari 
&ndash; 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 &ndash; JALAN 
Pelaksanaannya : Abaaba 
pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ke tanah ditambah tiga langkah, kemudian 
berjalan dengan 
langkah biasa, dimuali dengan kaki kiri dihentakkan; bersama dengan itu kedua lengan digenggam. 
Catatan : Untuk 
berhenti dari keadaan berlari aba-aba seperti langkah biasa henti &ndash; 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. I. LANGKAH MERDEKA 1) Dari langkah biasa 
Aba-aba : 



Langkah merdeka &ndash; JALAN Anggota berjalan bebas tanpa terikat pada ketentuan panjang, 
tempo dan ketentuan 
langkah. Atas pertimbangan Pimpinan, anggota dapat dijinkan untuk membuat sesuatu yang dalam 
keadaan lain 
terlarang (antara lain berbicara, buak topi, menghapus keringat). Langkah merdeka biasanya 
dilakukan untuk 
menempuh jalan jauh/diluar kota/lapangan yang tidak rata. Anggota tetap dilarang meninggalkan 
barisan. 2) Kembai ke 
langkah biasa Untuk melaksanakan gerakan ini lebih dahulu harus diberikan 
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.samakn langkah. Setelah langkah barisan sama, 
Pemimpin dapat 
memberikan aba-aba peringatan dan pelaksanaan. 3) Aba-aba : Langkah biasa &ndash; JALAN 
Pelaksanaannya : 
Seperti tersebut pada petunjuk dari langkah tegap ke langkah biasa. J. GANTI LANGKAH Aba-aba : 
Ganti langkah 
&ndash; 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. Selesai Sumber/ Referensi : 1. Pedoman 
Penyelenggaraan 
Paskibraka - Depdiknas. Peraturan Baris Berbaris - Pusdiklat TNI-AD 
 

Perlengkapan Berkemah 
PERALATAN KEMAH Mau berkemah ? Pahami dulu apa tujuan berkemah, apakah sekedar rekreasi 
atau berkemah 
dengan banyak acara kegiatan. Lalu apa saja yang harus dibawa ? Dan perlengkapan tersebut 
adalah : Ransel, 
gunakan ransel yang ringan dan anti air.Pakaian perjalanan; bawalah pakaian dengan bahan yang 
kuat dan 
mempunyai banyak kantong.Pakaian tidur; selain training pack, bawa juga sarung untuk penahan 
dingin dan 
sholat, bagi yang beragama islam.Jaket tebal, dari bahan nilon berlapis kain dan berponco.Kantung 
tidur (sleeping 
bag) dan alas tidur (matras).Pakaian cadangan; masukan dalam plastic.Peralatan makan; piring, 
sendok, garpu, 
gelas/mug, tempat air.Peralatan mandi; gayung, sabun, sikat gigi, pasta gigi, sandal, 
handuk.Peralatan masak; 
misting, kompor spiritus, kompor paraffin.Sepatu; gunakan sepatu yang menutupi mata kaki.Kaos 
kaki; membawa 
cadangan kaos kaki dan simpan dalam plastic.Sarung tangan; untuk pelindung dan penahan 
dingin.Topi.Senter; 
selain utnuk penerangan, berguna juga untuk memberi isyarat.Peluit; berguna untuk 
berkomunikasi.Korek api; 
baik itu korek api gas atau korek api kayu dan simpan dalam tabung bekas film agar aman.Ponco; 
berguna untuk 
jas hujan, tenda darurat, alat tidur dan lain-lain. Jika tidak ada ponco, bawalah plastic tebal selebar 
taplak meja.Obatobatan 
pribadi. Kalo kamu berkemah, ya tentu saja harus bawa tenda dan sebelum berangkat tenda 
diperiksa 
dahulu apakah masih bagus atau sudah banyak dengan lubang/ robek. Berapa kebutuhan tali dan 
pasak serta tongkat/ 
bambo untuk mendirikan tenda. Jika Kotor tenda harus dicuci dahulu, agar dapat ditempati dengan 
nyaman dan sehat. 
Sebelum berangkat, perlengkapan/ barang di  cek, jangan ada yang teringgal. Dalam berkemah harus 
tahu tujuan, 



kebutuhan, kondisi dan situasi saat ini. Waktu lama berkemah, dan lokasi tujuan ikut menentukan 
barang apa saja yang 
harus dibawa, jadi sebaiknya disesuaikan, tidal semua barang harus dibawa, nanti malah dikira orang 
mau pindahan 
rumah ? 
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