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APRESIASI KEBANGSAAN 

I. APRESIASI KEBANGSAAN 
 

Tujuan : Adik-adik Pramuka menghargai dan melaksanaan nilai kebangsaan guna 
pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa  dan  bernegara  yang berlandaskan pada 
nilai Pancasila, UUD NRI 1945, BhinnekaTunggal Ika, dan NKRI. 
 
A. Pendahuluan 

Permasalahan Bangsa & Negara Indonesia adalah : 

1. Disorientasi dalam implementasi nilai-nilai pancasila 

2. Bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

3. Memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa 

Bangsa yang maju ditandai dengan kualitas karakter masyarakatnya yang baik. Thomas 
Lickona, profesor pendidikan dari Cortland University mengungkapkan bahwa ada sepuluh 
tandan-tanda zaman yang harus diwaspadai karena jika tanda-tanda itu sudah ada, berarti 
bahwa sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Dengan kata lain, jika sepuluh 
tanda itu ada di Indonesia, bersiap-bersiap bahwa Indonesia aka menuju jurang kehancruan. 
Kesepuluh tanda tersebut adalah:  

1. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja;  
2. Penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk;  
3. Pengaruh peer group yang kuat dalam tindak kekerasan;  
4. Meningkatkanya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba alkohol,  
    dan seks bebas;  
5. Semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk;  
6. Menurunnya etos kerja;  
7. Semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan pendidik;  

           8. Rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga Negara; 
9. Membudayanya ketidakjujuran;  

         10. Adanya rasa saling curigai dan kebencian di antara sesama. 
 
Pengertian apresiasi adalah 1. kesadaran terhadap nilai seni dan budaya; 2. penilaian 
(penghargaan) terhadap sesuatu; 3. kenaikan nilai barang karena harga pasarnya naik atau 
permintaan akan barang itu bertambah; 
ber•a•pre•si•a•si v mempunyai apresiasi; ada apresiasi; 
meng•ap•re•si•a•si v melakukan pengamatan, penilaian, dan penghargaan (misalnya terhadap 
sebuah karya seni) 
 
“Kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) 

berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, 

serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan “kebangsaan” mengandung arti (1) ciri-ciri yang 

menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) 

kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. 

Apresiasi Kebangsaan adalah merasakan, menikmati, menghayati, menghargai dan 
melaksanakan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa  dan  
bernegara  yang berlandaskan pada nilai Pancasila, UUD NRI 1945, BhinnekaTunggal Ika, dan 
NKRI. 
 
B. Pancasila 
 

1. Perumusan Konseptualisasi Pancasila 

 Dimulai pada masa Sidang I BPUPKI (Ketua BPUPKI, Radjiman Wediodiningrat) 
tanggal 29 Mei-1 Juni 1945.  

 Rangkaian ini ditutup dengan Pidato Soekarno (1 Juni) yang menawarkan lima 
prinsip dari dasar negara yang diberi nama Panca Sila.  
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 Rumusan Soekarno tentang Pancasila kemudian digodok melalui  Panitia Delapan 
yang dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI. 

 Kemudian membentuk “Panitia Sembilan”, yang menyempurnakan rumusan 
Pancasila dari Pidato Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta pada 22 
Juni 1945. 

 Fase “pengesahan” dilakukan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang 
menghasilkan rumusan final Pancasila yang mengikat secara konstitusional dalam 
kehidupan bernegara. 
 

2. Teks Lagu Garuda Pancasila 
 

GARUDA PANCASILA 
AKULAH PENDUKUNGMU 
PATRIOT PROKLAMASI 

SEDIA BERKORBAN UNTUKMU 
PANCASILA DASAR NEGARA 

RAKYAT ADIL MAKMUR SANTOSA 
PRIBADI BANGSAKU 
AYO MAJU MAJU 3 X 

3. Cara Pembacaan Dan Peniruan Pengucapan Oleh Peserta 

Pengucapan oleh 
Pembina Upacara 

Peniruan oleh 
Peserta Upacara 

- Pancasila 
- Satu 
- Ketuhanan Yang Maha Esa 
- Dua 
- Kemanusiaan yang adil dan 

beradab 
- Tiga 
- Persatuan Indonesia 
- Empat 
- Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan 
- Dalam permusyawaratan/ 

perwakilan 
- Lima 
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia 

- Pancasila 
- Satu 
- Ketuhanan Yang Maha Esa 
- Dua 
- Kemanusiaan yang adil dan 

beradab 
- Tiga 
- Persatuan Indonesia 
- Empat 
- Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan 
- Dalam permusyawaratan/ 

perwakilan 
- Lima 
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia 

 
 
C. UUD NRI 1945 

 

 Konstitusi negara  

 Landasankonstitusional yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan 
Perundang-undangan di bawahnya. 

 UUD 1945 sebelum perubahan terdiri atas:   
1) Pembukaan;  
2) Batang Tubuh;  
3) Penjelasan. 

 Setelah perubahan, terdiri dari :  
1) Pembukaan;  
2) Pasal-pasal 

 
Perubahan UUD 1945 

 Perubahan UUD 1945 pertama kali dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 
yang menghasilkan Perubahan Pertama.  
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 Setelah itu, dilanjutkan dengan Perubahan Kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 
2000,  

 Perubahan Ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001,  

 Perubahan Keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.  

 Perubahan itu mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan 
dan 2 pasal Aturan Tambahan. 

 
D. Makna Bhinneka tunggal Ika 

 semboyan negara sebagai modal untuk bersatu.  

 ungkapan dalam bahasa Jawa Kuno tersebut, secara harfiah mengandung arti 
bhinneka (beragam), tunggal(satu), ika(itu) yaitu beragam satu itu. 

 Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga 
menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang.  

 Kemajemukan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati 
serta kita wujudkan. 

 
F. NKRI 

 Bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama.  

 Pilihan tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa.  

 Komitmen kebangsaan akan keutuhan NKRI menjadi suatu “keniscayaan” yang 
harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa.  

 mengenai bentuk NKRItidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan 
landasanhukum yang kuat bahwa NKRI tidak dapat diganggu gugat”  

       (Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945) 

G. Lagu Kebangsaan Indonesia 

 Setiap bangsa di dunia ini memiliki lagu kebangsaannya. Lagu kebangsaan itu bukanlah 
sekedar merupakan lagu untuk keindahan belaka, tetapi merupakan ungkapan dan 
cetusan cita-cita nasional bangsa yang bersangkutan. Ia merupakan sublimasi api 
perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional dan mempertahankan 
kemerdekaan dan kehormatan bangsa. 

 Gerakan Pramuka mempunyai tugas untuk menjadikan setiap Pramuka Indonesia 
sebagai patriot bangsa yang sanggup dan berani mempertahankan serta mempunyai 
rasa hormat yang tinggi terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh karena itu, 
kepada setiap Pramuka Indonesia harus ditanamkan dan ditumbuhkan rasa cinta dan 
rasa hormat terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, maka setiap Pramuka 
Indonesia harus mengetahui dan menghayati arti dan sejarah lagu kebangsaan Indonesia 
Raya dalam perjuangan bangsa Indonesia merebut, mempertahankan dan mengisi 
kemerdekaan. Setai Pramuka harus mampu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia 
Raya dengan benar dan baik serta memiliki rasa hormat terhadapnya. 

 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diatur dengan  UU Nomor : 24 tahun 2009 Tentang 
bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Lagu Kebangsaan 
adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. 

 
 1. Penggunaan Lagu Kebangsaan 

 Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan untuk : 
1) Menghormati presiden dan/atau wakil presiden; 
2) Menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera 

negara yang diadakan dalam upacara; 
3) Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah; 
4) Dalam acara pembukaan sidang paripurna majelis permusyawaratan rakyat, dewan 

perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan perwakilan daerah; 
5) Menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam 

kunjungan resmi; 
6) Dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan 
7) Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional 

yang diselenggarakan di indonesia. 
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 Lagu Kebangsaan dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan: 
1) Sebagai pernyataan rasa kebangsaan; 
2) Dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran; 
3) Dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan 

kelompok masyarakat lain; dan/atau 
4) Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni internasional 

. 
2. Tata Cara Penggunaan Lagu Kebangsaan  

1) Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat 
musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental. 

2) Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan 
satu kali ulangan pada refrein. 

3) Lagu Kebangsaan yang tidak diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu stanza 
pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama. 

4) Apabila Lagu Kebangsaan dinyanyikan lengkap tiga stanza, bait ketiga pada stanza 
kedua dan stanza ketiga dinyanyikan ulang satu kali.  

5) Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau 
dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.  

6) Dalam hal Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia menerima kunjungan 
kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain, lagu kebangsaan negara lain 
diperdengarkan lebih dahulu, selanjutnya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dalam 
hal Presiden Republik Indonesia menerima duta besar negara lain dalam upacara 
penyerahan surat kepercayaan, lagu kebangsaan negara lain diperdengarkan pada 
saat duta besar negara lain tiba, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 
diperdengarkan pada saat duta besar negara lain akan meninggalkan istana. 

  
3. Larangan 

      Setiap orang dilarang: 
1) Mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, katakata, dan gubahan lain dengan 

maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan; 
2) Memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu 

Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau 
3) Menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial. 

 
II. SIMULASI DAN GAME APRESIASI KEBANGSAAN 

 
Tujuan : Dengan Simulasi dan Game apresiasi kebangsaan di bawah ini  adik-adik Pramuka 
dapat diukur dan dinilai area pengembangan (5 Rana Pramuka : spiritual, emosional, sosial, 
intelektual, fisikal). Caranya adalah kelompok melaksanakan simulasi dan permainan 
kebangsaan : 
 

TATA UPACARA BENDERA PENEGAK 
 

A. Pendahuluan 
Upacara merupakan salah satu alat pendidikan dalam Gerakan Pramuka yang 
pelaksanaanya secara rutin dalam Gugus Depan maupun dalam kegiatan kepramukaan 
lainnya baik pada golongan Siaga, Penggalang, Penegak, maupun Pendega 
 

B. Tujuan dan Sasaran 
Untuk membangkitkan, mendorong dan mengarahkan serta mengatur dan 
mengembangkan keinginan/minat semangat serta daya kemampuan peserta. 
Sasarannya diharapkan setelah mengikuti kagiatan upacara pembukaan dan penutupan 
latihan mereka akan meningkat : 
1. Kecintaan terhadap Tuhan, tanah air dan bangsa 
2. Kuat rasa kekeluargaan sesama anggota Pramuka 
3. Belajar memimpin dan dipimpin 
4. Belajar disiplin dan bertanggung jawab 
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C. Uraian Kegiatan 
Upacara pembukaan/penutupan latihan bagi Penegak dan Pandega sangat unik, karena 
ada 3 macam pelaksanannya: 
1. Pembina hadir dalam upacara dan langsung memimpin upacara, atau memnberikan 

pengarahan 
2. Pembina hadir di dalam barisan tetapi tidak memberikan pengarahan dan semuanya 

diserahkan kepada Pradana (bertempat di ujung paling kanan barisan) 
3. Pembina tidak hadir (berada di luar barisan), hanya menyaksikan jalannya upacara 
 
Rangkaian upacara yang ditunjukkan di sini adalah Pembina hadir dan memberi 
pengarahan dalam upacara. 
 

D. Upacara Pembukaan Latihan 
1. Kerapihan setiap anggota ambalan (pemeriksaan kerapihan) 
2. Sangga kerja menyiapkan perlengkapan Upacara 
3. Pradana mengumpulkan anggota ambalan dalam bentuk bersaf satu (formasi lidi) 
4. Laporan Pemimpin Sangga pada Pradana 
5. Waktu pemimpin Sangga meninggalkan tempat, wakil pemimpin Sangga pindah ke 

tempat pemimpin Sangga 
6. Para pemimpin Sangga setelah laporan mengambil tempat di ujung barisan paling 

kanan 
7. Pradana menjemput Pembina dan mengantarnya ke sebalah kanan para pemimpin 

Sangga  
8. Pradana mengambil tempat di depan barisan (sesuai adat ambalan) 
9. Petugas bendera mengibarkan Sang Merah Putih, Pradana memimpin penghormatan 
10. Pembacaan Pancasila oleh Pembina Upacara 
11. Pembacaan Dasadarma atau Sandi Ambalan oleh Petugas (biasanya pemilihan 

petugas ditentukan oleh Juru Adat Ambalan) 
12. Pengarahan/pengumuman dari Pembina 
13. Doa dipimpin oleh Pradana  sesuai kepercayaan masing-masing 
14. Barisan dibubarkan oleh Pradana dilanjutkan acara lathan 

 
E. Upacara Penutupan Latihan Penegak/Pandegak 

1. Kerapihan setiap anggota ambalan (pemeriksaan kerapihan) 
2. Sangga kerja menyiapkan perlengkapan Upacara 
3. Pradana mengumpulkan anggota ambalan dalam bentuk bersaf satu (formasi lidi) 
4. Posisi para ketua Sangga sudah berada di ujung sebelah kanan 
5. Para pemimpin Sangga setelah laporan mengambil tempat di ujung paling kanan  
       barisan 
6. Pradana menjemput Pembina dan mengantarnya ke sebelah kanan para pemimpin  
       Sangga 
7. Pradana mengambil tepat di depa barisan (sesuai adat amalan). 
8. Petugas bendera menurunkan Sang Merah Putih, Pradana memimpin penghormatan 
9. Pemgumuman dari Pembina/Pradana kegiatan selanjutnya 
10. Doa dipimpin oleh Pradana sesuai kepercayaan masing-masing 
11. Barisan dibubarkan oleh Pradana  

 
F. Dukungan Peralatan 

 
a. Tongkat Pramuka 3 buah    
b. TaIi Pramuka ukuran 5m, 2 utas tali 
c. Tali Pramuka ukuran 10 m x 5 set, 1 utas tali 
d. Bendera merah putih uku. 90 x 110 cm,  1 helai 
e. Ring tiang bendera kecil ,  1 buah 
f. Naskah Pancasila, 1 lembar 
g. Naskah Dasa Darma/Sandi Ambalan, 1 lembar 
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GAME PINDAH BENDERA 
 

A. Petunjuk Pelaksanaan 
1. Peserta di tempat start mempersiapkan sesuai kesepakatan tugas perannya 
2. Pemimpin berperan mengawasi, memerintah, mewaspadai anggotanya untuk proses dan 

bendera berkibar dan tetap tegak pada tiangnya sampai ke tempat finish 
3. Bila gagal proses tegak bendera maka sisa waktu yang ada diuang sampai bisa 
4. Bila waktu berakhir maka pluit dibunyikan 
5. Fasilitator mennayakan apa dan bagaimana kepada peserta tentang tugas dan perannya 

serta kendala yang dialaminya 
 

B. Dukungan Peralatan 
Untuk peserta 5 kelompok   
a. Tongkat Pramuka 3 buah  x 5 set                  = 15 buah  
b. TaIi Pramuka ukuran 5m, 3 utas tali              = 15 utas 
c. Slayer/tutup mata           =  10 buah 
d. Bendera merah putih ukuran 90 x 110 cm    =    5 lembar 
e. Ring tiang bendera kecil                                =    1 buah 
f. Tali rapia gulung besar         =    1 gulung 
g. Standar bendera          = 10  buah 
h. Spanduk aksi          =   2  meter     

 
 

PUZLE SIMULASI LAMBANG NEGARA  

A. Pendahuluan  
 
Setiap Negara mempunyai Lambang Negara menggambarkan kedaulatan, kepribadian 
dan kemegahan Negara itu. Dalam tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia 
membentuk suatu panitia khusus untuk menciptakan suatu Lambang Negara. Panitia 
tersebut berhasil menciptakan Lambang Negara Republik Indonesia yang berbentuk 
Garuda Pancasila. Lambang Negara Garuda Pancasila itu disahkan dengan peraturan 
Pemerintah No. 66 tahun 1951. Selanjutnya telah diatur dalam UU  No : 24 Tahun 2009.  
Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang 
kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung 
dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal  Ika ditulis di atas 
pita yang dicengkeram oleh Garuda. 

 
B. Petunjuk  Permainan 

1. Fasilitator memberikan amplop yang berisi potongan : a. gambar lambang Negara 

(Garuda Pancasila), b. Teks Pancasila, dan c. Teks lagu Garuda  Pancasila  

2. Hasil rumusan : a. gambar lambang Negara (Garuda Pancasila), b. Teks lagu Garuda  

Pancasila dan c. Teks Pancasila di tempel di atas folio dengan lem 

3. Setelah selesai maka pemimpin kelompok memimpin membacakan Pancasila dan diikuti 

oleh anggota dengan keras dan lantang, setelah itu diakhiri menyanyikan lagu Garuda 

Pancasila 

4. Waktu habis pluit ditiup panjang 

5. Fasilitator menanyakan apa dan bagaimanankepada peserta tentang tugas perannya 

serta kendala yang dialaminya  
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C. Dukungan Peralatan 
Untuk peserta 5 kelompok   
a. Gambar Burung Garuda, Teks Pancasila  

dan Lagu Garuda Pancasila yang telah dipotong-potong      =   5 lembar  
b. Amplop besar                                                   =   5 lembar 
c. Karton manila uk. Kwarto (disesuaikan)                           =   5 buah 
d. Lem kertas                         =   5 buah 
e. Spanduk aksi                        =   2  meter 

 
D. Pedoman  

No Gambar Makna  

1 

  

Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17 
adalah tanggal Proklamasi Kemerdekaan Republik 
Indonesia  

2 

 

Garuda memiliki ekor berbulu 8 yang berarti Agustus 
adalah bulan  Proklamasi Kemerdekaan Republik 
Indonesia 

3 

 

Garuda mencengkeram kuat sebuah pita yang 
bertuliskan arti meskipun berbeda suku dan bahasa 
tetapi tetap satu Indonesia 

4 

 

Garuda memiliki pangkal ekor berbulu 19 dan bulu 45 
pada leher yang berarti tahun Proklamasi Kemerdekaan 
Republik Indonesia yaitu 1945 

6  

Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam 
tebal yang melukiskan bahwa wiayah negara kita dilalui 
garis katulistiwa 

7 

 

Garuda memiliki cakar yang kuat, melambangkan tenaga 
pembangunan dan sekuat menjaga persatuan 

9 

 

Lambang dasar Ketuhanan Yang Maha Esa 
dilambangkan dengan cahaya berbentuk bintang yang 
bersudut lima 

10 

 

Lambang dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 
dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan 
persegi 

11 

 

Lambang dasar Persatuan Indonesia dilambangkan 
dengan pohon beringin 

12 

 

Lambang dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 
dilambangkan dengan kepala banteng 

13 

 

Lambang dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia  dilambangkan dengan kapas dan padi 
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III. Pramuka Menyanyi Bersama Kak Fal 

 

  
INDONESIA JAYA 
 
 
Intro: G Am G C F D 
 
 
G                    D 
Hari-hari terus berlalu 
     C      D      G 
Tiada pernah berhenti 
G                       D 
Sribu rintang jalan berliku 
Em                   D 
Tak kan jadi penghalang 
 
C         Bm          Em 
Hadapilah segala tantangan 
       Am      D       G  
Mohon petunjuk yang kuasa 
 
 C            Bm        Em 
Ciptakanlah kerukunan bangsa 
      G               C 
Kobarkanlah, dalam dada, 
       G            D 
Semangat jiwa Pancasila 
  
 
Reff: 
  Em            G 
Hidup tiada mungkin 
  Fm#        Em 
Tanpa perjuangan 
  D           C 
Tanpa pengorbanan 
 A        Dm 
Mulia adanya 
  D           G 
Berpegangan tangan 
  Fm#        Em 
Satu dalam cita 
   D         C 
Demi masa depan 
    Dm       Em G 
Indonesia Jaya 
  
 
Instrumen : G Am C F   G  D   
 

Ke Hadapilah … Reff 

 
 

Sumber : 
 
Anas Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie,  Pendidikan  Karakter. Pendidikan Berbasis Agama 

&Budaya Bangsa (Bandung: Pustaka Setia, 2013) 
Gunawan Surendro (Pelatih/ Pembina di Kwartir Cabang Kota Semarang), Simulasi Lambang 

Bendera,  diakses dari  Pramuka.com 
http://www.artikata.com/arti-319466-apresiasi.html 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
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INDONESIA PUSAKA 
 
    F  
Indonesia tanah air beta  
    Dm  Gm         C  
Pusaka abadi nan jaya  
    F                A#  
Indonesia sejak dulu kala  
      F   C           F  
Slalu dipuja-puja bangsa  
 
 
[chorus]  
     C  
Di sana tempat lahir beta  
    Am               Dm  
Dibuai dibesarkan bunda  
       A#                 F  
Tempat berlindung di hari tua  
       C               F  
Sampai akhir menutup mata 
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