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KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA 

 
 

SAMBUTAN  
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA 

PADA 
PERINGATAN HARI PRAMUKA KE 48 

 14 AGUSTUS 2009 
 
 
Yang terhormat, 
Kakak-kakak Ketua Mabida dan Mabicab Gerakan Pramuka, 
Kakak-kakak Pimpinan Kwarda, Kwarcab dan Kwarran Gerakan 
Pramuka, 
Kakak-kakak Pelatih, Pembina, Pamong dan Instruktur Gerakan 
Pramuka, 
Adik-adik Pramuka yang saya banggakan, 
 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Salam sejahtera bagi kita semua, 
Salam Pramuka, 
 
Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat 
Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-
Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam keadaan 
sehat walafiat untuk turut memperingati Hari Pramuka ke 48 
yang jatuh pada tanggal 14 Agustus. 

Selaku Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 
perkenankanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini 
menyampaikan ucapan Selamat Hari Pramuka ke 48 kepada 
segenap keluarga besar anggota Gerakan Pramuka di manapun 
berada. Semoga peringatan Hari Pramuka ke 48 ini dapat 
memacu  kita untuk lebih memajukan Gerakan Pramuka. 
 
Kakak-kakak dan adik-adik keluarga besar Gerakan Pramuka 
yang saya hormati, 
 
Revitalisasi Gerakan Pramuka, yang merupakan  salah satu pilar 
pendidikan kaum muda di Indonesia, telah berjalan selama tiga 
tahun. Revitalisasi, yang tujuan pokoknya adalah untuk 
memantapkan eksistensi Gerakan Pramuka serta untuk 
meningkatkan fungsi Gerakan Pramuka, dalam tiga tahun ini 
telah memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan. 
 
Secara bertahap, tetapi pasti, citra dan kinerja Gerakan Pramuka 
tampak main membaik Minat kaum muda terhadap Gerakan 
Pramuka tampak makin meningkat. Bersamaan dengan itu 
pelbagai kegiatan kepramukaan telah semakin banyak 
dilaksanakan. Untuk tercapainya visi dan misi Gerakan Pramuka, 
yakni mempersiapkan para pemimpin bangsa yang memiliki 
watak, kepribadian dan akhlak mulia pada masa depan, pelbagai 
keberhasilan ini tentu harus dapat dipertahankan dan bahkan 
semakin lebih ditingkatkan. 
 
Kakak-kakak dan adik-adik keluarga besar Gerakan Pramuka 
yang saya hormati, 
 
Sejarah memang telah mencatat peranan besar anggota 
pramuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada 
masa-masa awal kebangkitan nasional,  para anggota pramuka 
(kepanduan) mempunyai peranan besar dalam membangkitkan 
semangat kebangsaan. Pada sekitar tahun 1920-an para 
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anggota pramuka (kepanduan) berperan besar dalam 
menggalang semangat persatuan. Untuk kemudian, pada 
masa-masa awal kemerdekaan, para anggota pramuka 
(kepanduan) berperan besar dalam menggelorakan semangat 
bela negara. 
 
Sangatlah relevan apabila pada saat ini ketiga peranan tersebut 
dapat lebih ditingkatkan. Untuk itu, keberhasilan Revitalisasi 
Gerakan Pramuka sangat menentukan. Untuk lebih 
memantapkan eksistensi Gerakan Pramuka, telah berhasil 
disusun RUU Gerakan Pramuka, yang pada saat ini telah 
menjadi hak inisiatif DPR. Sedangkan untuk lebih meningkatkan 
fungsi Gerakan Pramuka, pada saat ini sedang dilakukan 
pembaruan sistem pendidikan kepramukaan. 
 
Kakak-kakak dan adik-adik keluarga besar Gerakan Pramuka 
yang saya hormati, 
 
Inti pokok pemantapan eksistensi Gerakan Pramuka 
sebagaimana yang tercantum dalam RUU Gerakan Pramuka 
setidak-tidaknya mencakup lima hal pokok, yakni: 
Pertama, penetapan Pancasila sebagai sumber nilai  pendidikan 
kepramukaan 
Kedua, penetapan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya 
wadah otonom yang bertanggungjawab menyelenggarakan 
pendidikan kepramukaan 
Ketiga, penetapan APBN/APBD sebagai bagian dari sumber 
dana Gerakan Pramuka 
Keempat, penetapan pertanggungjawaban kepengurusan 
kepada Presiden RI sebagai Pramuka Utama 
Kelima, penetapan prinsip dasar, kode kehormatan serta 
metoda kepramukaan sebagai unsur pokok dalam sistem 
pendidikan kepramukaan 
 

Sedangkan inti pokok peningkatan fungsi Gerakan Pramuka 
sebagaimana yang sedang diperbarui pada saat ini adalah 
penetapan standar untuk tiga unsur pokok sistem pendidikan 
kepramukaan, yakni: 
Pertama, standar keluaran yakni kompetensi yang ingin dicapai 
oleh para peserta didik, mulai dari tingkat siaga, penggalang, 
penegak sampai dengan pandega 
Kedua, standar proses yakni pelbagai kegiatan kepramukaan 
yang wajib diselenggarakan oleh gugusdepan serta diikuti oleh 
setiap peserta didik 
Ketiga standar masukan, utamanya aspek ketenagaan dan  
sarana pendidikan kepramukaan 
Untuk aspek ketenagaan, yakni para pembina, instruktur, dan 
pelatih, setelah standardisasi akan dilanjutkan dengan sertifikasi, 
registrasi dan lisensi 
Untuk aspek sarana, yakni gugusdepan, sebagai tempat 
pendidikan bagi anggota muda, serta pelbagai pusat pelatihan,  
sebagai tempat pendidikan bagi anggota dewasa, setelah 
standardisasi akan dilanjutkan dengan lisensi dan akreditasi. 
 
Pada masa depan, direncanakan gugusdepan yang diizinkan  
menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, dan karena itu 
memiliki lisensi, hanyalah gugusdepan yang telah terakreditasi  
serta didukung oleh tenaga pembina yang telah ter-registrasi 
saja. 
 
Kakak-kakak dan adik-adik keluarga besar Gerakan Pramuka 
yang saya hormati, 
 
Hakekat dasar pendidikan kepramukaan adalah meningkatkan 
penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan, yakni 
Satya dan Darma Pramuka kepada seluruh peserta didik, 
sehingga mereka dapat dipersiapkan menjadi kader pimpinan 
bangsa yang tangguh pada masa depan. Dalam kerangka 
mempersiapkan kaum muda yang seperti inilah ditetapkan tema 
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peringatan HUT Gerakan Pramuka ke 48 pada tahun ini adalah 
”Tingkatkan Peran Gerakan Pramuka dalam Membangun 
Karakter dan Kepemimpinan Bangsa”. Diharapkan dengan tema 
ini, kita semua  dapat lebih meningkatkan motivasi dan bakti kita, 
bagi perkembangan Gerakan Pramuka dan bagi masa depan 
kaum muda yang lebih baik pada masa depan. 
 
Kakak-kakak dan adik-adik keluarga besar Gerakan Pramuka 
yang saya hormati, 
 
Pada kesempatan memperingati Hari Pramuka ke 48 ini 
perkenankanlah saya atas nama Kwartir Nasional Gerakan 
Pramuka mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah banyak memberikan bantuan bagi perkembangan dan 
kemajuan Gerakan Pramuka. Ucapan terima kasih ini terutama 
kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan kepada bapak-
bapak/ibu-ibu Menteri, serta kepada bapak-bapak/ibu-ibu 
Gubernur serta bapak-bapak/ibu-ibu Bupati/Walikota di seluruh 
Indonesia, Tanpa bantuan bapak-bapak/ibu-ibu semua, tidak 
mungkin revitalisasi Gerakan Pramuka dapat dilaksanakan. 
 
Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah pula 
saya mengajak para anggota dewasa Gerakan Pramuka untuk 
lebih merapatkan barisan dan menyatukan gerak langkah untuk 
percepatan kemajuan dan perkembangan Gerakan Pramuka. 
Kepada para Pimpinan Kwartir Daerah, Kwartir Cabang dan 
Kwartir Ranting Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia, saya 
menghimbau, marilah kita bersama berupaya melakukan hal–hal 
terbaik, demi masa depan kaum muda Indonesia yang lebih 
cerah. 
 
Kepada para anggota muda Gerakan Pramuka, yakni adik-adik 
pramuka di seluruh Indonesia, saya menyampaikan rasa 
bangga. Sangatlah tepat pilihan adik-adik untuk aktif  dalam 
kegiatan kepramukaan. Mengikuti pendidikan formal saja 

tidaklah cukup. Untuk hasil yang optimal dalam pembentukan 
watak, kepribadian dan akhlak mulia, adik-adik perlu menambah 
dan meningkatkan wawasan serta pemahaman, antara lain 
dengan mengikuti pendidikan nilai-nilai melalui Gerakan 
Pramuka. 
 
Semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho 
dari Tuhan Yang Maha Kuasa. 
 
Jayalah Pramuka 
Jayalah Indonesia 
 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Salam Pramuka, 
 
 
Jakarta, 14 Agustus 2009 
 
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 
Ketua, 

             
Prof. Dr. dr. H. Azrul Azwar, MPH 


