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BAB IV 

PERANAN SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO IX DALAM 

PEMBENTUKAN GERAKAN PRAMUKA 1960-1961 

Sejak usia muda, Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah aktif bergabung 

dalam organisasi pendidikan kepanduan. Menjelang tahun 1960-an, Sri Sultan 

Hamengkubuwono IX telah mempunyai jabatan penting, beliau menjadi Pandu 

Agung (Pemimpin Kepanduan). Pada tahun 1961, ketika pertumbuhan dan 

perkembangan organisasi kepanduan di Indonesia mulai banyak serta muncul 

kesadaran untuk disatukan dalam satu wadah, disitu Sri Sultan Hamengkubuwono 

IX memiliki peran yang amat penting. Presiden RI pada saat itu, Ir. 

Soekarno, sering kali berkonsutasi dengan Sri Sultan tentang bagaimana 

penyatuan organisasi kepanduan, pendirian Gerakan Pramuka, dan 

pengembangannya di Indonesia. 

A. Mata Rantai Proses Lahirnya Gerakan Pramuka dari Masa penyatuan 

organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia Hingga melebur menjadi 

organisasi Gerakan Pramuka 

Seiring Lahir atau terbentuknya Gerakan Pramuka di Indonesia terdapat 

beberapa rangkaian peristiwa sejarah yang unik yang telah terjadi. Beberapa 

peristiwa tersebut di awali pada akhir tahun 1960, Gerakan Pramuka mulai dirintis 

dengan terbitnya Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 pada tanggal 3 Desember 

1960, tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam 

ketetapan tersebut, terdapat pada pasal 330 C yang menyatakan bahwa dasar 
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pendidikan dibidang kepanduan adalah Pancasila. Dilanjutka pada pasal 349 ayat 

30 yang berbunyi Pendidikan Kepanduan Supaya lebih diintensifkan dan 

menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan Pramuka (organisasi kanak-

kanak).67 

Dalam sejarah panjang Gerakan Pramuka di Indonesia, ada momen 

bersejarah yang disebut dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka.68 Momen 

bersejarah tersebut terjadi pada Kamis malam tanggal 9 Maret 1961 

dikumpulkannya tokoh-tokoh dan pemimpin dari gerakan kepanduan Indonesia 

oleh Presiden RI/Mandataris MPRS di Istana Negara. Dalam momen 

perkumpulan tersebut presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus 

diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikannya harus diganti, seluruh 

kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut pramuka. Pada saat itu 

memang sangat banyak organisasi-organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. 

Menjelang tahun 1961 Kepanduan Indonesia telah terpecah-pecah menjadi lebih 

dari 100 organisasi kepanduan.69 

Dalam isi pidatonya presiden juga menggariskan agar pada peringatan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia, Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh 

masyarakat. Presiden juga menunjuk sebuah  kepanitiaan yang terdiri atas Sri 

Sultan Hamengku Buwono IX, mentri P dan K prof. Prijono, mentri prtanian 

Dr.A. Azis Saleh dan mentri transmigrasi, koperasi dan pembangunan Masyarakat 

Desa, Achmadi. Panitia ini kemudian disahkan dengan Keputusan Presiden RI 

                                                           
67Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960, pasal 349 ayat 30. 
68Tim Redaksi, Majalah Genderang: Edisi Maret 2014 (Surabaya: Kwartir Daerah Gerakan 

Pramuka Jawa Timur, 2014), 3. 
69Khoirul Anam, “Dasa Darma Pramuka Indonesia Sebagai Sarana Dalam Pendidikan Bela Negara 

Ditinjau Dari Hukum Islam, 58. 



59 
 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

No. 112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang panitia pembantu pelaksana 

pembentukan Gerakan Pramuka.70 Kemudian terbit lagi Keputusan Presiden No. 

121/1961 tertanggal 11 April 1961, tentang panitia pembentukan Gerakan 

Pramuka. Yang terdapat beberapa perubahan dari susuna panitia yang terdapat 

dalam Keputusan Presiden  RI No. 112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961. Dalam 

keputusan ini disebutkan panitia pembentukan Gerakan Pramuka yang 

beranggotakan: Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prof. Prijono (Mentri P dan K), 

Mentri Pertanian Dr. Azis Saleh, Achmadi Mentri Transmigrasi, Koperasi dan 

Pembangunan Masyarakat Desa, dan Muljadi Djojo Martono (Menteri Sosial). 

Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, 

sebagai Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 

Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Kepres ini menetapkan Gerakan Pramuka 

sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan 

pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Peristiwa tanggal 

20 Mei 1961 ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Kepres 

Nomor 238 Tahun 1961 ini ditandatangi oleh Perdana Menteri Ir. Juanda sebagai 

Pejabat Presiden Karena Presiden RI, Ir. Soekarno saat itu sedang berkunjung ke 

Jepang.71 

Momen yang terjadi pada tanggal 9 Maret 1961 itu merupakan peristiwa 

penting dalam sejarah panjang Gerakan Pramuka.  Karena setelah peristiwa 

                                                           
70Tim Redaksi, Majalah Genderang: Edisi Maret 2014, 3. 
71“Sejarah singkat kepramukaan di Indonesia”, dalam 

http://pramukaria.blogspot.co.id/2014/05/sejarah-singkat-kepramukaan-di-indonesia.html ( 11 Juni 

2016) 

 

http://pramukaria.blogspot.co.id/2014/05/sejarah-singkat-kepramukaan-di-indonesia.html
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tersebut terjadi, maka banyak peristiwa penting lainya yang menjadi suatu 

rangkaian sejarah awal lahirnya Gerakan Pramuka di Indonesia. Momen yang 

dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka tersebut merupakan momen awal 

penyatuan kepanduan di Indonesia yang akhirnya menjadi Gerakan Pramuka. 

Dilanjutkan dengan sebuah peristiwa yang dikenal dengan Hari Ikrar 

Gerakan Pramuka. Peristiwa tersebut berisi tentang pernyataan para wakil 

organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan Ikhlas dan kerelaan hati untuk 

meleburkan diri dalam satu organisasi Gerakan Pramuka. Peristiwa tersebut 

terjadi pada tanggal 30 Juli 1961 di Istana Olahraga Senayan. 

Pada tanggal 14 Agustus 1961, di halaman Istana Negara dilakukan 

Pelantikan Mapinas (Majlis Pimpinan Nasional), Kwarnas dan Kwarnari, 

dilanjutkan penganugerahan Panji-panji Kepramukaan dan defile Pramuka untuk 

memperkenalkan Pramuka kepada masyarakat yang diikuti  oleh sekitar 10.000 

Pramuka. Peristiwa ini dicanangkan sebagai HARI PRAMUKA,72 yang kemudian 

diperingati hingga sekarang. Mapinas saat itu diketuai oleh Dr. Ir. Soekarno 

(Presiden RI)  dengan Wakil Ketua I, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan 

Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh. Sementara Kwarnas, diketuai oleh 

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan  Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh sebagai 

Wakil Ketua merangkap Ketua Kwarnari.73 

 

 

                                                           
72Team DAP. Buku Pintar Pramuka. Jakarta: DAP Jakarta, 31. 
73KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 447 TAHUN 1961 tanggal 14 

Agustus 1961. 
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B. Respon bangsa Indonesia terhadap Gerakan Pramuka, baik dalam negeri 

maupun luar negeri 

Gerakan pramuka merupakan organisasi yang bersifat internasional. 

Sehingga Gerakan Pramuka tetap bertahan dan terkenal di seluruh tanah air 

Indonesia bahkan keluar negeri sampai sekarang. Disisi lain organisasi ni juga 

tidak mementingkan individu, golongan, ras, dan lain-lain. Akan tetapi 

keberadaan gerakan pramuka untuk kepentingan masyarakat dimana ia berada. 

Dari jasa-jasa yang diberikan oleh Gerakan Pramuka untuk kepentingan 

masyarakat, telah banyak mendapatkan respon positif dari beberapa kalangan dan 

organisasi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Perluasan kegiatan 

Gerakan Pramuka yang berkembang pesat hingga ke desa-desa, terutama kegiatan 

di bidang pembangunan pertanian dan masyarakat desa, dan pembentukan Saka 

Tarunabumi menarik perhatian badan internasional seperti FAO, UNICEF, 

UNESCO, ILO dan Boys Scout World Bureau.74 

Keberhasilan yang dicapai oleh Sri Sultan Hamengku Buwana IX dalam 

membangun Gerakan Pramuka dalam masa peralihan dari “kepanduan” menjadi 

“kepramukaan”, mendapat pujian bukan saja dari dalam negeri saja bahkan dari 

luar negeri juga. Beliau bahkan akhirnya mendapatkan Bronze Wolf Award 

dari World Organization of the Scout Movement (WOSM) pada tahun 1973.75 

Bronze Wolf Award (jika diterjemahkan kira-kira berarti Penghargaan Serigala 

                                                           
74“Sejarah Kepanduan Menjadi Pramuka di Indonesia” dalam 

http://www.pramukaindonesia.com/2014/11/sejarah-kepanduan-menjadi-pramuka-di.html( 1 Juli 

2016). 
75“Bapak Pramuka Indonesia”, dalam http://pramukaria.blogspot.co.id/2015/05/bapak-pramuka-

indonesia-sri-sultan.html ( 1 Juli 2016). 

 

http://pramukaria.blogspot.com/2013/05/mengenal-wosm-organisasi-kepanduan.html
http://www.pramukaindonesia.com/2014/11/sejarah-kepanduan-menjadi-pramuka-di.html
http://pramukaria.blogspot.co.id/2015/05/bapak-pramuka-indonesia-sri-sultan.html
http://pramukaria.blogspot.co.id/2015/05/bapak-pramuka-indonesia-sri-sultan.html
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Perunggu) adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh World Organization 

of the Scout Movement (WOSM; Organisasi Gerakan Pramuka Sedunia) 

melalui World Scout Committee atau Komite Pramuka Dunia kepada orang atau 

individu yang dinilai memberikan andil dan jasa yang luar biasa kepada Gerakan 

Pramuka Dunia.76 Hingga saat ini penghargaan Bronze Wolf telah diangerahkan 

ke 300-an orang.77 Meskipun demikian, ternyata baru ada empat orang Anggota 

pramuka Indonesia yang berhasil menerimannya penghargaan lencana tersebut 

adalah: Sri Sultan Hamengku Buwono IX (tahun penganugerahan: 1972), Abdul 

Aziz Saleh (1978), John Beng Kiat Liem (1982), dan Letjen TNI (Purn) H 

Mashudi (1985). Selain itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga mendapatkan 

penghargaan lencana  Silver World Award dari Boy Scouts of America pada tahun 

1972. 

Selanjutnya, Musyawarah Nasional (Munas) Gerakan Pramuka yang 

berlangsung pada tahun 1988 di Dili (Ibukota Provinsi Timor Timur, sekarang 

menjadi negara Timor Leste), mengukuhkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX 

sebagai Bapak Pramuka Indonesia atas prestasi yang telah dilakukannya tersebut. 

Pengangkatan ini tertuang dalam Surat Keputusan nomor 10/MUNAS/88 tentang 

Bapak Pramuka.78 

Selain itu juga Sri Sultan masih sangat disegani oleh seluruh tokoh dan 

pemimpin pandu yang masih hidup sampai sekarang. Karena setelah semua 

                                                           
76“Mengenal Bronze Wolf Award”, http://pramukaria.blogspot.co.id/2013/06/mengenal-bronze-

wolf-award.html ( 1 Juli 2016). 
77Ibid. 
78“Bapak Pramuka Indonesia”, dalam http://pramukaria.blogspot.co.id/2015/05/bapak-pramuka-

indonesia-sri-sultan.html ( 1 Juli 2016). 

 

http://pramukaria.blogspot.com/2013/05/mengenal-pramuka-gerakan-pramuka-dan.html
http://pramukaria.blogspot.com/2013/05/mengenal-pramuka-gerakan-pramuka-dan.html
http://pramukaria.blogspot.com/2013/12/keputusan-penting-hasil-munas-pramuka.html
http://pramukaria.blogspot.co.id/2013/06/mengenal-bronze-wolf-award.html
http://pramukaria.blogspot.co.id/2013/06/mengenal-bronze-wolf-award.html
http://pramukaria.blogspot.co.id/2015/05/bapak-pramuka-indonesia-sri-sultan.html
http://pramukaria.blogspot.co.id/2015/05/bapak-pramuka-indonesia-sri-sultan.html
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organisasi kepanduan melebur menjadi satu dalam Gerakan Pramuka, namun Sri 

Sultan tidak melupakan seluruh tokoh-tokoh yang pernah aktif dalam gerakan 

kepanduan. Sri Sultan membentuk sekaligus mengesahkan suatu perkumpulan 

yang menjadi tempat berkarya para tokoh pandu tersebut. selain itu juga, untuk 

mengikat anggota tua pramuka supaya tetap aktif.79 Perkumpulan ini bernama 

Himpunan Pandu dan Pramuka Wreda disingkat HIPRADA.80 HIPRADA 

didirikan pada kongres pertama Himpunan Pandu Wreda tanggal 2 Agustus 1975 

di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan.81 

Belakangan ini Gerakan Pramuka kembali menjadi sorotan dunia karena 

prestasi yang telah dicapainya bahkan presiden RI ke 6 juga ikut memberikan 

apresiasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku bangga atas partisipasi 

pramuka Indonesia pada program Duta Perdamaian (Messenger of Peace) yang 

digagas oleh Raja Swedia Carl XVI Gustaf dan Raja Arab Abdullah. Saat ini, tak 

kurang dua juta anggota pramuka Indonesia turut serta pada program tersebut.82 

"Saya bangga Gerakan Pramuka Indonesia telah mengambil peran aktif dalam 

program Duta Perdamaian yang digagas World Scout Foundation," kata Presiden 

sebelum memberikan penghargaan Lencana Tunas Kencana kepada Raja Swedia 

di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (31/1/2012). Penghargaan Lencana Tunas 

                                                           
79Pendapat kak Imam Suyuti dalam wawancara di kantor kwartir Daerah Jawa timur tanggal 18 

Juli 2016. 
80Pasal 1 AD HIPRADA. 
81Pasal 3 AD HIPRADA. 
82Hindra Liu, “Presiden Bangga Pramuka Indonesia Ikut Duta Perdamaian”, dalam 

http://internasional.kompas.com/read/2012/01/31/20285966/Presiden.Bangga.Pramuka.Indonesia.I

kut.Duta.Perdamaian ( 1 Juli 2016). 

 

http://internasional.kompas.com/read/2012/01/31/20285966/Presiden.Bangga.Pramuka.Indonesia.Ikut.Duta.Perdamaian
http://internasional.kompas.com/read/2012/01/31/20285966/Presiden.Bangga.Pramuka.Indonesia.Ikut.Duta.Perdamaian
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Kencana tersebut merupakan tanda penghargaan tertinggi dalam Gerakan 

Pramuka yang pernah juga diberikan kepada tokoh-tokoh Gerakan Pramuka di 

Indonesia, antara lain Bapak Pramuka Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono IX, 

Presiden RI yang pertama Ir. Soekarno, dan juga Presiden RI yang keenam Susilo 

Bambang Yudhoyono. 

C. Nilai-nilai Keislaman yang terdapat pada Gerakan Pramuka. 

Gerakan Pramuka merupakan alat bagi pemerintah dalam bidang 

pendidikan yang senantiasa turut serta meningkatkan serta memajukan taraf hidup 

masyarakat dan bangsa, sebagaimana yang telah menjadi cita-cita bangsa yang 

terdapat dalam isi pembukaan UUD 1945 alenia ke-4. Memaukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang bergerak di 

bidang pendidikan non formal, setiap tindakan dan kegiatannya senantiasa 

diarahkan pada pencapaian tujuan gerakan Pramuka.83  

Berkenaan dengan Pendidikan agama yang diusahakan oleh Gerakan 

Pramuka itu bukan bertujuan untuk mengganti pendidikan agama yang sudah ada 

di lingkungan keluarga maupun di sekolah, melainkan untuk mendukung dan bila 

perlu menambahnya supaya Pendidikan agama di dalam gerakan Pramuka dapat 

terus disempurnakan serta diintesifkan kegiatannya. Maka di setiap Kwartir, dari 

Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, hingga Kwartir Cabang didudukan oleh orang-

orang khusus yang berurusan dalam bidang pendidikan agama. 

                                                           
83Khoirul Anam, “Dasa Darma Pramuka Indonesia Sebagai Sarana Dalam Pendidikan Bela Negara 

Ditinjau Dari Hukum Islam, 76. 
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Salah satu upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan pendidikan 

nasional adalah dengan menerapkan Pendidikan Agama Islam di sekolah. 

Pendidikan Agama Islam ialah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan 

peserta didik untuk mengenal, memahami menghayati hingga mengimani, 

bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari 

sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadist melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Dalam agama 

Islam, melaksanakan pendidikan agama itu merupakan perintah Allah dan sebagai 

ibadah kepada-Nya. Dalam surah An-Nahl ayat 125 : 

 

 ُهَو َربََّك نَّإِ  ۖ   َأْحَسنُ  ِهَي ِبالَِّتي َوَجاِدْلُهْم ۖ   اْلَحَسَنِة َواْلَمْوِعَظةِ  ِباْلِحْكَمةِ  َربَِّك َسِبيِل ِإَلٰى اْدُع
 .ِباْلُمْهَتِدينَ  َأْعَلُم َوُهَو ۖ   َسِبيِلِه َعْن َضلَّ ِبَمنْ  َأْعَلمُ 

 dan hikmah dengan mu-Tuhan jalan kepada (manusia) ahSerul“ :Artinya

 Sesungguhnya baik. yang cara dengan mereka bantahlah dan baik yang pelajaran

-jalan dari tersesat yang iapas tentang mengetahui lebih yang dialah mu Tuhan

”84petunjuk. mendapat yang orang-orang mengetahui yanglebih ahdial dan Nya 

Menyelenggarakan Pendidikan kepramukaan bagi anak-anak dan pemuda 

Indonesia guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih 

baik, yang sanggup bertanggung jawab dan mampu membina serta mengisi 

kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik. Dalam latihan 

kepramukaan, pembian Pramuka mempunyai tanggungjawab untuk menjawab dan 

menyampaikan Pendidikan Agama Islam kepada para anggota Pramuka yang 

dibinanya. Jadi seorang Pembina harus bisa menempatkan posisinya sebagai 

motivator, dinamisator, konsultan, fasiliator dan innovator pelaksanaan 

                                                           
84al-Qur’an, 16 (An-Nahl ), 125. 
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Pendidikan Agama Islam.85 Adapun nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang 

terdapat dalam kegiatan pramuka sangat banyak, antara lain adalah: 

1. Kode Kehormatan Gerakan Pramuka 

Kode kehormatan adalah suatu norma mengenai akhlak yang 

tersimpan dalam hati seseorang karena orang tersebut tahu akan harga 

dirinya.86 Jadi kode kehormatan yang berlaku dalam gerakan pramuka adalah 

suatu norma kehidupan dan merupakan penghidupan pada setiap anggota 

gerakan pramuka yang merupakan standart prilaku bagi anggota pramuka 

yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan golongan 

usia, perkembangan jaman serta perkembangan jasmani dan rohani masing-

masing anggota gerakan pramuka itu sendiri. Kode kehormatan gerakan 

pramuka berisi tentang satya dan darma pramuka yang harus dijalankan oleh 

setiap anggota dan merupakan dasar bagi semua anggota untuk berpijak dalam 

menjalankan aktifitas dan kehidupan sehari-harinya. 

Satya pramuka, yang merupakan janji pramuka. Sedangkan darma 

pramuka merupakan ketentuan moral yang harus dilaksanakan oleh setiap 

anggota pramuka dimanapun berada, yang selengkapnya berbunyi: 

Trisatya 

“Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh 

menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara 

kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong 

                                                           
85Muhammad Taha, “Nilai-nilai Keislaman dalam Kepramukaan” dalam 

http://tahamuhammad28.blogspot.co.id/2014/07/nilai-nilai-keislaman-dalam-kepramukaan.html (1 

Juli 2016). 
86Bani Indri, “Pramuka Dengan Islam” dalam http://islamdenganpramuka.blogspot.co.id (1 Juli 

2016). 

http://tahamuhammad28.blogspot.co.id/2014/07/nilai-nilai-keislaman-dalam-kepramukaan.html
http://islamdenganpramuka.blogspot.co.id/
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sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, serta menepati 

Dasadarma.87 

 

Dasa Darma 

 

1) TAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA 

Kalo di uraikan hakekat dari taqwa ialah taat dengan segala perintahnya 

serta menjauhi segala larangannya. Firman Allah dalam Al Qur’an yang 

Artinya:” ……Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. ……” (Al 

Hujurat: 13). Dalam hadist juga disebutkan: 

Dari Abu Dzar Al Ghifari radhiallahu’anhu, ia berkata: 

‘Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda, 

 اتق اهلل حيثما كنت ، وأتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق الناس خبلق حسن

Bertaqwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya 

setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat 

menghapusnya. Serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang 

baik”.88 

2) CINTA ALAM DAN KASIH SAYANG SESAMA MANUSIA 

Mencintai alam yaitu ikut serta dalam memelihara dan melestarikan alam 

ciptaan Alloh subhanahu wata’ala. Hal tersebut dlakukan sebagai rasa 

tanggungjawab kita sebagai manusia yang diberi amanat sebagai kholifah 

di muka bumi dan sebagai wujud rasa Syukur atas segala nikmat dan 

                                                           
87Pasal 13 ayat 5 C ART Gerakan Pramuka 
88HR. Ahmad 21354, Tirmidzi 1987, ia berkata: ‘hadits ini hasan shahih. 
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karunia yang Allah berikan berupa Alam semesta dan isinya ini. Dan pada 

akhirnya Allah akan menambah segala nikmat tersebut lantaran syukur 

kita. Sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur’an Surah Ibrahim ayat 7:  

 َوَلِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديد   ۖ  َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َلَأِزيَدنَُّكْم 
Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 

kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya 

azab-Ku sangat pedih".89 

 dan dalam ayat yang lain Alloh berfirman: 

َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن  ۖ  َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا  َوَلا َتْنَس ۖ  َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك اللَُّه الدَّاَر اْلآِخَرَة 
 ِإنَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ  ۖ  َوَلا َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اْلَأْرِض  ۖ  اللَُّه ِإَلْيَك 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan.90 

3) PATRIOT YANG SOPAN DAN KESATRIA 

Dalam sikap patriot yang menjdikan cinta tanah air sebagai penggugah 

semangat jihad dalam membela tanah air dan sikap seorang kesatria yang 

melekat pada diri anggota pramuka yang berani akan setiap kebenaran 

yang dilakukannya, tanpa harus bersembunyi dalam hal yang baik. Seperti 

yang terdapat dalam Hadist Nabi yang Artinya: “Barang siapa yang 

beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah sekali-kali 

                                                           
89Al-Qur’an, 14(Ibrahim): 7. 
90Al-Qur’an, 28(Al-Qoshos): 77. 
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bersembunyi (bersendirian) dengan perempuan yang bukan muhrimnya 

karena pihak ketiga adalah syetan (HR. Ahmad). 

Dalam hadist yang lain Nabi bersabda: 

َوَعِن َعبَّاس   َرِضَي اهللُ َعْنهُ  َانَّ َرُسْول اهلِل َصلَّ  اهلُل َعَلْيِه َو َسلَّ م َقاَل: لَ  َيْحُد َاَحُدُكمْ  
 ِبَأْمَراٍة ِالَّ َمَع ِذى َمْحَرم  

Artinya:“Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 

“Janganlah sekali-kali sa-lah seorang diantara kalian bersembunyi-

sembunyi dengan perempuan, kecuali disertai muhrimnya”.(HR. Bukhari 

dan Muslim) 

 

4) PATUH DAN SUKA BERMUSYAWARAH 

Membiasakan diri untuk menepati janji dan mematuhi peraturan serta 

bermusyawarah dalam mufakat bersama dengan memperhatikan 

kepentingan orang banyak. Allah Subhanahu Wata’ala berfirman:  

 َوالََِّذيَن اْسَتَجاُبوا ِلَربَِِّهْم َوَأَقاُموا الصََّالَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم َوِممََّا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقونَ 

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) 

dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian 

dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.91 

Dalam ayat lain juga disebutkan: 

                                                           
91Al-Qur’an, 42(As-syuro): 38. 
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ُُْوا ِمْن َحْوِلَك َفاْع ُُ َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اهلِل ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِلْيَظ اْلَقْلِب َل ا ْنَف
 َعَلى اهلِل ِإنَّ اهلل َ ُيِحبُّ ِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْلَعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشا ِوْرُهْم ِفي اْلَأْم

 امُلَتَوكَِِّلْيَن
Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 

ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya”.92 

 

5) RELA MENOLONG DAN TABAH 

Tolong-menolong merupakan perbuatan baik terhadap orang lain yang 

merupakan kewajiban terhadap sesama makhluk hidup. Dan itu dilakukan 

tanpa mengharap puji dan balas dari siapapun melainkan semata-mata 

melaksanakan perintah Allah Azza Wajallah. Seperti firman Allah: 

اْلَحراَم َو َل اْلَهْدَي َو َل اْلَقالِئَد َو َل  يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ل ُتِحلُّوا َشعاِئَر اللَِّه َو َل الشَّْهَر
ُْاًل ِمْن َربِِّهْم َو ِرْضوانًا َو ِإذا َحَلْلُتْم َفاْصطاُدوا َو ل  آمِّنَي اْلَبْيَت اْلَحراَم َيْبَتُغوَن َف

َو َتعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َو  َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوم  َأْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم َأْن َتْعَتُدوا
 َو ل َتعاَوُنوا َعَلى اْلِإْثِم َو اْلُعْدواِن َو اتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشديُد اْلِعقابِ  التَّْقوى

Artinya: Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi`ar- syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan- bulan haram, 

jangan (mengganggu) binatang- binatang had-ya, dan binatang- 

binatang qalaa-id, dan jangan(pula)mengganggu orang- orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari 

Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka 

bolehlah berburu. Dan janganlah sekali- kali kebencian (mu) kepada 

sesuatu kaum karena mereka menghalang- halangi kamu dari Masjidil 

haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong- 

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan 

                                                           
92Al-Qur’an, 3(Ali Imran): 159. 
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tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.93 

6) RAJIN TRAMPIL DAN GEMBIRA 

Agama islam telah mengajarkan kepada umatnya agar hidup dengan rajin 

bekerja dan selalu memiliki jiwa semangat bekerja keras. Tidak 

dibenarkan bahwa umat islam itu hidupnya malas.94 Allah Subhanahu 

Wata’ala Berfirman: 

ۖ   َوَسُتَردُّوَن ِإَلٰى َعاِلِم اْلَغْيِب  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن 
ِة َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن  َوالشََّهاَد

Artinya: Dan katakanlah,”bekerjalah kamu, maka allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga rasulnta dan orang-orang mukmin, dan kamu 

akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang 

nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.95  

Nabi Muhammad SAW. memuji kepada orang yang bekerja mencari kayu, 

beliau bersabda yang artinya: “sesungguhnya apabila salah seorang di 

antara kamu mengambil tali kemudian mencari kayu bakar dan kayu itu 

diletakkan di atas punggungnya, hal itu adalah lebih baik daripada ia 

mendatangi seorang yang kaya raya untuk meminta sesuatu kepadanya, 

yang adakalanya ia diberi, dan adakalanya ia tidak diberi. (HR. Bukhari 

dan Muslim).96 

Dalam hadist yang lain disebutan:  

                                                           
93Al-Qur’an, 5(Al-Maidah): 2. 
94Alif Nur Laiila, “Etika Islam dalam Berkarya dan Tujuannya” dalam 

http://lailamalamhari.blogspot.co.id/2014/11/etika-islam-dalam-berkarya-dan-tujuannya.html (21 

Juli 2016). 
95Al-Qur’an, 9(At-Taubah):105. 
96

Alif Nur Laiila, “Etika Islam dalam Berkarya dan Tujuannya” dalam 

http://lailamalamhari.blogspot.co.id/2014/11/etika-islam-dalam-berkarya-dan-tujuannya.html (21 

Juli 2016). 

https://www.blogger.com/profile/01037772191645889175
http://lailamalamhari.blogspot.co.id/2014/11/etika-islam-dalam-berkarya-dan-tujuannya.html%20(21
https://www.blogger.com/profile/01037772191645889175
http://lailamalamhari.blogspot.co.id/2014/11/etika-islam-dalam-berkarya-dan-tujuannya.html%20(21
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َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن َعْن  َحدََّثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُموَسى َأْخَبَرَنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعْن َثْور 
َم َقاَل َما َأَكَل َأَحد  َعَعام ا َق ُُّ اْلِمْقَداِم َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ

َلام َكاَن َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدهِ ْن َيْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه َوِإنَّ َنِبيَّ اللَِّه َداُوَد َعَلْيِه السََّخْير ا ِمْن َأ  

Artinya: Tidak ada seorang yg memakan satu makananpun yg lebih baik 

dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi 

Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.97
. 

Sikap rajin serta trampil yang menjadi kebiasaan anggota pramuka 

merupakan kemandirian dan sikap percaya diri untuk selalu berusaha ke 

arah yang lebih baik. 

 

7) HEMAT CERMAT DAN BERSAHAJA 

Kesahajaan dalam segala bentuk dan aspek kehidupan anggota pramuka 

sangat diperlukan dan diutamakan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari 

makan, minum, dan bahkan cara berpakaian. Tidak bergaya hidup 

mewah.98 Kesahajaan itu mengarah pada perwujudan dari syukur, agar 

tidak terkesan boros dan terjerumus pada kekufuran. Firman Allah 

Subhanahu Wata’ala: 

الزَّْرَع ُمْخَتِلًفا ُأُكُلُه َوالزَّْيُتوَن َوُهَو الَِّذي َأْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َو
َوَلا  ۖ  ُكُلوا ِمْن َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوآُتوا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه  ۖ  َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِبه ا َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍه 

 ِإنَُّه َلا ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفنَي ۖ  ُتْسِرُفوا 
Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak 

berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam 

buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak 

sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila 

                                                           
97HR. Bukhari No.1930. 
98Departemen Agama RI, Pedoman dan Panduan Gerakan Pramuka: Seri A Perkemahan dan 

Kegiatan di Alam Terbuka(Jakarta: Departemen Agama RI, 1994), 46. 

http://www.mutiarahadits.com/47/98/75/usaha-dan-kerja-seseorang-dengan-tangannya.htm
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dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.99 

Dalam ayat yang lain juga disebutkan: 

(ِإنَّ اْلُمَبذَِِّريَن َكاُنوا ِإْخَواَن ٢٦) َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكنَي َواْبَن السَِّبيِل َول ُتَبذَِّْر َتْبِذير ا َوآِت
(٢٧) الشََّياِعنِي َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلَربَِِّه َكُفور ا  

Artinya: 26.) Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada 

orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27.) Sesungguhnya 

orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat 

kufur kepada Tuhannya.100 

 

 

8) DISIPLIN BERANI DAN SETIA 

Dalam butir darma ke-8 ini jika ditarik pemahaman sama dengan sifat 

Istiqomah dalam ketaatan dan ibadah.  

Menurut Tafsir Aisar, yang dimaksud istiqamah ialah mereka 

yang betul - betul yakin dengan kebenaran Islam, dengan tidak 

akan menukarnya dengan kepercayaan lain, serta tetap konsisten 

menjalankan ibadah dan menjauhi kemungkaran, maka malaikat 

akan turun kepadanya dua kali. Pertama, ketika hendak 

menghembuskan nafas terakhir Kedua, ketika bangkit dari kubur 

menuju akhirat. Malaikat itu berkata, kami akan temani kamu, 

higga berakhir ke surga, seperti yang telah dijanjikan Allah. 

(Jilid 4 :57 ).101 

                                                           
99Al-Qur’an, 6(Al-An’am): 141. 
100Al-Qur’an, 17(Al-Isra’): 26-27. 
101“Pengertian Istiqomah” dalam http://islamiyyah.mywibes.com/Pengertian%20istiqomah (21 Juli 

2016). 

http://islamiyyah.mywibes.com/Pengertian%20istiqomah
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Di antara ayat Al-Qur’an yang menyebutkan keutamaan istiqomah adalah 

Firman Allah Subhanahu Wata'ala: 

ُروا ِئَكُة َألَتَخاُفوا َول َتْحَزُنوا َوَأْبِشا اللََُّه ُثمََّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزََُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِإنََّ الََِّذيَن َقاُلوا َربََُّن
 ِباْلَجنََِّة الََِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ 

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Rabb kami ialah Allah"  

kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka , maka malaikat akan 

turun kepada mereka (dengan mengatakan): "Janganlah kamu merasa takut 

dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan 

(memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu".102 (QS. 

Fushilat: 30) 

Selain itu juga terkandung keberanian dalam menyatakan kebenaran dan 

berbuat kebenaran. Dalam Hadist nabi disebutkan yang Artinya: 

“Kataknlah yang Haq walaupun pahit” (HR Ghofar Al Afghani ). 

 

9) BERTANGGUNG JAWAB DAN DAPAT DI PERCAYA 

Senantiasa melakukan tugas degan rasa tanggugjawab serta tidak pernah 

ingkar dalam menepati janji dan kata-katanya. Firman Allah: 

َعَلْيُكْم َغْيَر ُمِحلِّي  ِإلَّ ما ُيْتلى يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكْم َبهيَمُة اْلَأْنعامِ 
  الصَّْيِد َو َأْنُتْم ُحُرم  ِإنَّ اللََّه َيْحُكُم ما ُيريُد

Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad- akad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.) Yang 

demikian itu (dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum 

menurut yang dikehendaki- Nya.103 

10) SUCI DALAM PIKIRAN ,PERKATAAN DAN PERBUATAN 

                                                           
102Al-Qur’an, 41(Al-Fushilat): 30. 
103Al-Qur’an, 5(Al-Maidah): 1. 
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Selalu mawas diri, jujur dan suci dalam setiap berfikir serta berprasangka 

positif, bijak dalam bertutur kata dan senantiasa berbuat baik serta 

menghargai hasil karya orang lain, dan bertindak kesatria. Firman Allah 

Subhanahu Wata’ala yang Artinya: 

 ِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًلاِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَٰ ۖ  ْق ُُ َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلم  َوَلا َت
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 

hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.104 

 Maka dari itu, jangan mencoba menyembunyikan sesuatu dari orang 

lain.105 Karena Allah Maha Mengetahui dan setiap amal perbuatan pasti 

ada balasannya. Seperti Firman Allah dalam ayat yang lain yaitu: 

 

وَن َمْن َعِمَل َصاِلح ا َفِلَنْفِسِه َوَمْن َأَساء َ َفَعَلْيَها ُثمَّ ِإَلى َربَُِّكْم ُتْرَجُع  

 Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri, dan 

barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya 

sendiri, kemudian kepada Tuhanmu dikembalikan.106 

2. Pendidikan jasmani dan kesehatan 

Dari aspek jasmani yang meliputi kebarsihan lingkungan dan 

kesehatan diri yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik, merupakan satu 

bentuk aspek yang memberikan kesadaran kepada para anggota pramuka 

untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar maupun kesehatan dirinya. 

Seiring dengan pola dasar pendidikan keseharian dalamgerakan pramuka, 

                                                           
104Al-Qur’an, 17(Al-Isra’): 36. 
105Gangsar Adjisaka, The Golden Dreaming: Teknik Mewujudkan Impian Menjadi Kenyataan 

(Yogyakarta: Araska, 2014), 35. 
106Al-Qur’an, 45(Al- Jasiyah): 15. 
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peserta didik dibina dan digembleng secara fisik agar kelak fisik mereka 

terlatih dan terbiasa untuk menghalau serta menghadapi rintangan kehidupan 

yang menghadangnya, dengan dibuktikan bahwa setiap latihan peserta harus 

mengisi SKU yang sesuai dengan tingkatan golongan umurnya. Diantara isi 

SKU tersebut yaitu: Dapat melaksanakan olahraga beregu dan melakukan 3 

jenis cabang olahraga serta tahu peraturannya.107 Dan juga mengetahui 

peningkatan gizi, serta melakukan praktek hidup sehat, seperti dalam poin 

SKU penegak yang berbunyi: Dapat menyebutkan penyebab dan cara 

pencegahan penyakit infeksi, degeneratif dan penyakit yang disebabkan 

perilaku tidak sehat.108 Dalam islam juga diperintahkan untuk membina dan 

melatih sedini mungkin dalam hal jasmani, seperti sabda Rasulullah Sallallahu 

‘Alaihi Wasallam yang terangkum dalam sebuah kisah yaitu Setiap hari 

Uqbah bin Amir Al Juhani selalu keluar dan berlatih memanah, kemudian ia 

meminta Abdullah bin Zaid agar mengikutinya, namun sepertinya ia nyaris 

bosan. Maka Uqbah berkata, “Maukah kamu aku kabarkan sebuah hadits yang 

aku dengar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam?” Ia menjawab, 

“Mau.” Uqbah berkata, “Saya telah mendengar beliau bersabda: 

ِفي َصْنَعِتِه اْلَخْيَر َوالََِّذي ُيَجهَُِّز ِبِه ِفي  ُيْدِخُل ِبالسََّْهِم اْلَواِحِد َثَلاَثَة َنَفر  اْلَجنَََّة َصاِحَبُه الََِّذي َيْحَتِسبُ 

 َوِإْن َتْرُموا َخْير  ِمْن َأْن َتْرَكُبوا للََِّه َوَقاَل اْرُموا َواْرَكُبواَوالََِّذي َيْرِمي ِبِه ِفي َسِبيِل ا َسِبيِل اللََِّه
Artinya: “Sesungguhnya Allah ‘azza wajalla akan memasukkan tiga orang ke 

dalam surga lantaran satu anak panah; orang yang saat membuatnya 

                                                           
107SKU Penggalang Terap poin 28. 
108SKU Penegak Laksana poin 22. 
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mengharapkan kebaikan, orang yang menyiapkannya di jalan Allah serta 

orang yang memanahkannya di jalan Allah.” Beliau bersabda: “Berlatihlah 

memanah dan berkuda. Dan jika kalian memilih memanah maka hal itu lebih 

baik daripada berkuda.” (AHMAD-6699) 

Dalam gerakan pramuka juga terdapat materi pendidikan tentang 

kesehatan yaitu dikenal dengan PPPK (Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan). Keterampilan tersebut diberikan kepada peserta didik agar dapat 

memberikan pertolongan pertama ketika pada saat tertentu dibutuhkan dalam 

keadaan darurat. Selain itu juga SAKA BHAKTI HUSADA merupakan suatu 

wadah yang khusus melatih anggota pramuka dalam mempelajari kesehatan 

lingkungan dan masyarakat serta membaktikan ilmunya kepada masyarakat. 

Pembentukan saka Bhakti Husada, tidak aan terlepas untuk mewujudkan kader 

pembngunan dibidang kesehatan, mereka diharapkan dapat membantu 

melembagakan norma-norma sehat bagi anggota pramuka dan lingkungan 

masyarakat.109 Sebagai anggota Saka Bhakti Husada sangat diharapkan dapat 

memahami setiap permasalahan terkait dengan kesehatan masyarakat, karena 

masalah kesehatan begitu erat hubungannya dengan kesejahteraan kehidupan 

masyarakat. Makah hal ini menjadi wadah untuk mendarma bhaktikan diri 

kepada masyarakat dan bangsa, yang juga merupakan pilihan utama bagi Saka 

Bhakti Husada untuk mengabdi pada Ibu pertiwi. Sehubungan dengan 

kesehatan ini terdapat dalam hadist yang diriwayatkan dari Dari Ibnu ‘Abbas, 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

                                                           
109Khoirul Anam, “Dasa Darma Pramuka Indonesia Sebagai Sarana Dalam Pendidikan Bela 

Negara Ditinjau Dari Hukum Islam, 29. 
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ِاْغَتِنْم َخْمس ا َقْبَل َخْمس  : َشَباَبَك َقْبَل َهَرِمَك َو ِصحََّتَك َقْبَل َسَقِمَك َو ِغَناَك َقْبَل َفْقِرَك َو 
 َفَراَغَك َقْبَل َشْغِلَك َو َحَياَتَك َقْبَل َمْوِتَك

 

“Manfaatkan lima perkara sebelum lima perkara : 1) Waktu mudamu sebelum 

datang waktu tuamu, 2) Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, 3) 

Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, 4) Masa luangmu sebelum 

datang masa sibukmu, 5) Hidupmu sebelum datang kematianmu.”110 

3. Pendidikan disiplin dalam Gerakan Pramuka 

Dalam praktek pendidikan kepramukaan rutinitas, pendidian disiplin 

senantiasa dijalankan, baik ketepatan waktu dalam latihan atau dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh pembinanya.111 Dapat dikatakan 

bahwa disiplin merupakan salah satu faktor yang dominan dalam setiap 

kesejateraan hidup, karena tanpa adanya sikap disiplin maka sulit untuk 

mewujudkan suatu impian dan kesuksesan. Islam juga telah 

memerintah/mendidik terhadap penganutnya untuk disiplin mulai sejak dini. 

Seperti sabda Rasulullah:  

ه َعَلْيِه َوَسلََّم ُمُروا َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيب  َعْن َأِبيِه َعْن َجدِِّهَقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّ
ْم ِفي َأْولَدُكْم ِبالصَّالِة َوُهْم َأْبَناُء َسْبِع ِسِننَي َواْضِرُبوُهْم َعَلْيَها َوُهْم َأْبَناُء َعْشر  َوَفرُِّقوا َبْيَنُه

َُاِجِع )أخرجه ابوداود يف كتاب الصالة(  اْلَم
Artinya: “Dari ‘Amar bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya ra., ia berkata: 

Rasulullah saw. Bersabda: “perintahlah anak-anakmu mengerjakan salat 

ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan salat 

                                                           
110HR. Al Hakim dalam Al Mustadroknya, dikatakan oleh Adz Dzahabiy dalam At Talkhish 

berdasarkan syarat Bukhari-Muslim. Hadits ini dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani dalam Al 

Jami’ Ash Shogir. 
111Khoirul Anam, “Dasa Darma Pramuka Indonesia Sebagai Sarana Dalam Pendidikan Bela 

Negara Ditinjau Dari Hukum Islam, 15. 
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bila berumur sepuluh tahun, dan pisahlah tempat tidur mereka (laki-laki dan 

perempuan)!”.112 

Untu disiplin dalam memanfaatkan waktu juga telah di tegaskan dalam 

Firman Allah Subhanahu wata’ala: 

ِلُكْم ذَٰ ۖ  ِذْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلَبْيَع  َلىٰ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصََّلاِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإ
 َخْير  َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُمونَ 

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka 

bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang 

demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.113 

 “Hai orang-orang yang beriman, apalbila kamu diseru untuk 

sembahyang pada hari jum’at maka hendaklah kamu pergi kepada mengingat 

Allah dan tinggalkan berjual beli”. (QS. Al-Jumu’ah: 9). 

4. Membina jiwa kepemimpinan 

Kepemimpinan menjadi inti dari sebuah struktur organisasi, karena 

kepemimpinan merupakan motor penggerak dari suatu managemen yang utuh. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pemimpin yaitu setiap orang yang 

mempunyai bawahan dan sukses atau tidaknya sebuah organisasi tergantung 

bagaimana langkah-lankah yang dilakukan dalam memimpin bawahannya atau 

organisasi yang sedang dipimpinya. 

Dalam gerakan pramuka terdapat sistem among guna membina jiwa 

kepemimpinan. Setiap anggota pramuka diberi kesempatan yang sama untuk 

mengembangkan pribadinya, bakat, kemampuan serta cita-citanya. Tugas dari 

                                                           
112HR.Abu Daud dalam kitab sholat. 
 
113Al-Qur’an, 62(Al-Jumu’ah): 9. 
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Pembina hanya membina, menjaga, mendorong, membenarkan, meluruskan, 

memberikan mutifasi, menjadi tempat bertanya serta tempat berkonsultasi 

untuk meminta pertimbangan dan masukan. 

Dapat memimpin regunya untuk baris berbaris.114 Penanaman jiwa 

pemimpin dalam gerakan pramuka sudah dilakukan sejak dini, sebab 

menanamkan sifat kepemimpinan pada usia anak itu akan lebih mudah 

membekas, sehingga dalam perjalanan hidup selanjutnya kelak ia akan 

senantiasa ingat akan didikan ketika masih kecil. Misalkan membiasakan 

hidup jujur, jika sifat tersebut sudah melekat maka mustahil mereka mau jika 

diajak untuk berbohong. Diharapkan pendidikan dalam gerakan pramuka 

dapat memberikan warna yang positif dalam kehidupan peserta didik, 

sehingga kelak sebagai tunas-tunas bangsa Anggota pramuka mampu menjadi 

penerus dan pemegang panji-panji kepemimpina bangsa dengan baik.  

Dalam hal kepemimpinan, Islam mempunyai sebuah konsep yang luar biasa. 

Seperti yang telah disabdakan oleh baginda Nabi:  

لُُّكْم َمْسُئْول  ُكلُُّكْم َراع  َوُكوعن بن عمر رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسّلم قال: 
يِت زوِجها َوَوَلِدِه, َعْن َرعّيِتِه, واألمرُي راع , والّرُجُل راع  على أهِل بيِتِه, واملرأُة َراِعيَّة  على ب

 فكّلكم راع  وكّلكم مسئول  عْن َرِعيَِّتِه. )متفق عليه(

Artinya: Dari Ibn Umar ra. Dari Nabi saw, beliau bersabda : “ Kalian adalah 

pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan 

kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang 

pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah 

                                                           
114SKU Penggalang Rakit poin 27. 
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pemimpin atas rumah suami dan anaknya.Kalian adalah pemimpin yang akan 

dimintai pertanggungtawaban atas kepemimpinan kalian”.115 

Islam mengatur konsep kepemimpinan dalam segala bidang, mulai dari 

kepemimpinan yang terkecil, yang terorganisir sampai yang tidak terorganisir 

semuanya diatur dalam Islam. 

                                                           
115HR. Bukhari dan Muslim. 

 


