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LATIHAN MENJADI PEMIMPIN MELALUI PRAMUKA 

 
I. TEORI  KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) 

 
Tujuan : Adik-adik Pramuka memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan melalui 
pendidikan kepramukaan 
 
A. Pendahuluan 
Pemimpin merupakan faktor penentu dalam menentukan hasil usaha yang dilakukan 
oleh suatu organisasi. Sehingga pada prinsipnya, pemimpinlah yang mempunyai 
kesempatan paling besar untuk “merubah jerami menjadi emas“ atau “merubah 
tumpukan uang menjadi abu“. peribahasa tersebut menjelaskan bahwa faktor pemimpin 
merupakan faktor utama yang dapat menentukan maju mundurnya juga bisa hidup 
matinya suatu usaha bersama dan kepemimpinan merupakan kunci pembuka suksesnya 
organisasi / usaha. 
 
B.  Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan 
Pemimpin adalah orang yang mendorong dan menggerakan orang lain agar mau bekerja 
sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Kemampuan untuk mempengaruhi dan mengerakkan orang lain guna mencapai tujuan 
tertentu disebut kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan sangat menentukan 
keberhasilan atas manajemen dan lebih dari itu adalah menentukan keberhasilan 
administrasi. 
 
Dalam menggerakan orang lain kita perlu dan harus ingat pada empat faktor berikut: 

1. Kepemimpinan, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi serta 
menggiatkan orang lain bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan. 

2. Komunikasi, yaitu cara dan media menyampaikan pesan. 
3. Instruksi, yaitu perintah atau petunjuk kerja yang jelas, tegas, terarah, jelas 

bagaimana jalan pelaksanaanya dll. 
4. Fasilitas, yaitu kemudahan yang menyebabkan pekerjaan menjadi mudah di 

laksanakan. 
 
Dalam pelaksanaannya, keberhasilan pemimpin sangat dipengaruhi hal-hal sebagai 
berikut: 

1. Kepribadian yang kuat dari seorang pemimpin. Pemimpin harus mengembangkan 
pribadi yang percaya diri, berani, bersemangat, murah hati dan memiliki kepekaan  
sosial 

2. Memahami tujuan organisasi dengan baik. Memahami tujuan organisasi 
kepramukaan dengan baik merupakan bekal utama pemimpin, agar dapat 
menjelaskan kepada staf serta menemukan strategi yang tepat untuk 
mencapainya 

3. Pengetahuan yang luas. Pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas tentang 
bidangnya atau bidang lain yang kerkait 

4. Ketrampilan profesional yang terkait dengan tugasnya sebagai pemimpin yaitu: 
a. Keterampilan teknis 
b. Keterampilan hubungannya dengan kemanusiaan misalnya bekerja sama 

dengan orang lain, memotivasi, mendorong orang lain untuk berbuat baik 
c. Keterampilan konseptual, misalnya mengembangkan konsep pengembangan 

organisasi, memperkirakan masalah yang akan muncul dan mencari 
pemecahannya. 
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C. Tipe Kepemimpinan 
    1. Secara ilmiah orang membedakan tipe kepemimpinan sebagai berikut : 

a.    Kepemimpinan Pribadi ( Personal Leadership ) 
b.    Kepemimpinan Non Pribadi ( Non Personal Leadership ) 
c.    Kepemimpinan Otoriter 
d.    Kepemimpinan yang Demokratis 
e.    Kepemimpinan Paternalitis/Kebapakan 
f.     Kepemimpinan Laissez Faire ( Bebas apa maunya ) 
g.    Kepemimpinan Militer 

     2. Untuk dapat melaksanakan tugasnya, seorang pemimpin harus memiliki dua aspek 
yaitu :  
a.   Aspek internal, yaitu pemimpan harus mengetahui keadaan organisasi, gerak 

dan tujuannya. 
b.   Aspek eksternal, yaitu pemimpin harus mengetahui perkembangan organisasi 

lainnya serta mengetahui perkembangan situasi masyarakat di luar organisasi. 
 
E. Prinsip Kepemimpinan 
Prinsip-prinsip kepemimpinan yang secara umum berlaku, yaitu: 

1. Konstruktif artinya pemimpin harus mendorong dan membina staf untuk  
berkembang secara optimal 

2. Kreatif, artinya pemimpin harus selalu mencari gagasan dan cara baru dalam 
melaksanakan tugasnya 

3. Partisipatif, artinya mendorong keterlibatan semua pihak yang terkait dalam setiap 
kegiatan 

4. Kooperatif, artinya mementingkan kerja sama dengan staf dan pihak lain yang 
terkait dalam melaksanakan kegiatan 

5. Delegatif, artinya berupaya mendelegasikan tugas kepada staf sesuai dengan 
deskrepsi tugas/ jabatan serta kemampuan mereka 

6. Integratif, artinya selalu mengintegrasikan semua kegiatan sehingga dihasilkan 
sinergi untuk mencapai tujuan 

7. Rasional dan objektif, artinya dalam melaksanakan tugas atau bertindak selalu 
berdasarkan pertimbangan rasio dan objektif 

8. Pragmatis, artinya dalam menetapkan kebijakan atau target pemimpin harus yang 
mendasarkan pada kondisi dan kemampuan nyata yang dimiliki oleh organisasi 

9. Keteladanan, artinya dalam memimpin organisasi pemimpin dapat menjadi contoh 
yang baik 

10. Adaptabel dan fleksibel, artinya pemimpin harus dapat beradaptasi dan fleksibel 
dalam menghadapi situasi baru dan juga menciptakan situasi kerja yang 
memudahkan staf untuk beradaptasi 

 
E.  Tugas Pemimpin 
Seorang pemimpin mempunyai tugas-tugas sebagai berikut : Mengantarkan atau 
mengarahkan, Mengetuai, Mempelopori atau merintis, Memberi petunjuk, nasehat dan 
petuah, Memberi bimbingan, Membina untuk meningkatkan pengetahuan dan 
ketrampilan anggotanya, Menggerakkan. 
 
Untuk itu ikuti 11 tips menjadi pemimpin terhebat : 
 

1. Visioner. Pemimpin punya pemahaman yang jelas tentang mau dibawa ke mana 
perusahaan/organisasinya dan memiliki strategi yang jelas untuk mencapainya. 

2. Berkomunikasi dengan baik. Pemimpin yang baik bisa memastikan pesan yang 
disampaikannya diterima oleh setiap orang dalam organisasi dengan persepsi 
yang sama dan jelas. 
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3. Bersahabat dan membumi. Kemampuan seseorang untuk menjadi teman yang 
menyenangkan akan membantu seorang pemimpin untuk membangun relasi dan 
mengembangkan semangat tim yang baik. 

4. Membuat orang lain melakukannya. Disebut pemimpin karena dia memimpin, dan 
pekerja disebut demikian karena dia bekerja. Pemimpin yang baik mampu 
mendorong orang lain untuk melakukan tugasnya, dan bukan melakukan sendiri 
semua tugas-tugas itu. 

5. Paham tentang bidang yang digeluti. Tidak hanya sekedar visioner dengan 
strategi dan arah yang jelas, pemimpin yang baik paham benar seluk beluk, 
kekurangan dan kelebihan, risiko serta segala hal tentang bidang yang digeluti. 

6. Jadi panutan. Pemimpin berada di garis depan dan memberikan pengaruh yang 
baik bagi perusahaan dan bawahannya. Dalam segala hal dirinya mampu menjadi 
teladan. 

7. Mudah untuk dinilai. Berubah-ubah sikap untuk menyamarkan citra diri yang 
sesungguhnya, ini bukan sikap pemimpin yang baik. Seorang pemimpin 
mengambil sikap yang jelas tentang bagaimana dia akan mendengarkan, 
menyampaikan sesuatu, melihat dan menilai sesuatu, serta konsisten dengan 
sikapnya itu. 

8. Memiliki charisma. Beriringan dengan citra dan kemampuan berkomunikasi yang 
baik, pemimpin yang baik memiliki sesuatu yang istimewa di dalam dirinya yang 
membuat orang lain pun merasakannya. 

9. Sangat tekun. Tidak cukup hanya punya skill, pemimpin yang baik sangat tekun 
dalam pencapaian tujuan dan visi yang telah ditetapkan. Pemimpin bisa sangat 
kejam untuk itu, namun pemimpin yang baik melakukannya dengan cara yang 
sangat bersahabat. 

10. Penuh semangat. Pemimpin yang baik membawa energi yang sangat besar bagi 
bawahannya, dan selalu ada semangat yang dikobarkan dalam setiap tugas yang 
diberikan, dalam setiap bidang yang ditangani. 

 
F.  Tanggung Jawab Pemimpin 
Dalam Gerakan Pramuka pembinaan kepemimpinan diarahkan pada membentuk 
pemimpin yang bertanggung jawab kepada : 

 Diri sendiri, 

 Keluarga, 

 Masyarakat, 

 Bangsa dan negara, 

 Tuhan Yanga Maha Esa. 
Pelaksanaan kepemimpinan dalam Gerakan Pramuka ini lebih banyak dilakukan dengan 
praktik dan memberi contoh oleh para pemimpinnya, disamping memberi motivasi. 
 
G. Pelaksanaan Kepemimpinan 
Kepemimpinan ini dalam Gerakan Pramuka penerapannya berdasarkan sistem among 
atau kepemimpinan pamong. Sistem Among adalah proses pendidikan kepramukaan 
yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, merdeka pikiran dan tenaganya, 
disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia.  
 
Sistem Among sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan menerapkan prinsip 
kepemimpinan dan Pendidikan Kepramukaan.  ing ngarso sung tulodo maksudnya di 
depan menjadi teladan; ing madyo mangun karso maksudnya di tengah membangun 
kemauan; tutwuri handayani maksudnya di belakang memberi dorongan, dan pengaruh 
yang baik ke arah kemandirian. 
Sistem Among dilaksanakan dalam bentuk hubungan pendidik dengan peserta didik 
merupakan hubungan khas, yaitu setiap anggota dewasa wajib memperhatikan 
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perkembangan anggota muda sebagai peserta didik secara pribadi agar pembinaan 
yang dilakukan sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka. 
 
Dalam melaksanakan tugasnya anggota dewasa wajib bersikap dan berperilaku 
berdasarkan:  

 Kasih-sayang, kejujuran, keadilan, kepatutan, kesederhanaan, kesanggupan 
berkorban, dan rasa kesetiakawanan sosial;  

 Disiplin disertai inisiatif dan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
negara dan bangsa, sesama manusia, diri sendiri, alam, dan lingkungan hidup. 

 Anggota Pramuka dewasa berupaya secara bertahap menyerahkan 
kepemimpinan sebanyak mungkin kepada anggota muda, untuk selanjutnya 
anggota dewasa secara kemitraan memberi semangat, dorongan dan pengaruh 
yang baik sesuai dengan tujuan dari penerapan Sistem Among 

 
I. Janji Calon Pemimpin 
Seorang Pramuka merupakan kader pemimpin yang akan dating. Oleh karena itu saat ini 
peru mempersiapkan diri dengan katif dalam kegiatan kepramukaan. Saat ini sebagai 
anggota Pramuka wajib berjanji  (sumpah) melalui Trisatya dan menjalankan kebajikan 
(kabaikan) dengan bepedoman pada Dasa Dharma Pramuka. 

 
Adapun Janji (sumpah) Pramuka yaitu Tri Satya yang artinya adalah kata-kata janji atau 
sumpah yang diucapkan oleh seorang Pramuka golongan Penggalang, Penegak, 
Pandega dan anggota dewasa. 
 
1. Tri Satya 
Pengertian dari Tri Satya adalah Tri : tiga, Satya : Kesetiaan. Artinya adalah tiga 
kesetiaan yang harus di penuhi oleh atau dipatuhi oleh setiap anggota Pramuka. Isi dan 
Arti Tri Satya adalah sebagai berikut : 
 

Tri Satya 
Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh : 

1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuaan Republik 
Indonesia. 

2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 
3. menepati Dasa Dharma. 

 
Adapun Tri Satya tersebut diatas mengandung arti bahwa seorang Pramuka 
berkewajiban sebagai berikut : 

 Menjalankan kewajiban/Perintah Tuhan, serta menjauhi segala apa yang menjadi 
larangan-Nya. 

 Kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Kewajiban terhadap Pancasila, yaitu dengan cara menghayati dan mengamalkan 
isinya. 

 Kewajiban terhadap sesama masyarakat. 

 Kewajiban menghayati dan mengamalkan Dasa Dharma. 
 
2. Dasa Dharma 
 
Pengertian Dasa Dharma adalah Dasa : sepuluh,Dharma : Perbuatan baik (kebajikan). 
Dasa Dharma adalah sepuluh Kebajikan yang menjadi pedoman bagi Pramuka dalam 
bertingkah laku sehri-hari.  
Isi dan Arti Dasa Dharma adalah sebagai berikut : 
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Dasa Dharma Pramuka 
Pramuka itu : 
 

1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 
3. Patriot yang sopan dan kesatria. 
4. Patuh dan suka bermusyawarah. 
5. Rela menolong dan tabah. 
6. Rajin, trampil dan gembira. 
7. Hemat, cermat dan bersahaja. 
8. Disiplin, berani dan setia. 
9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 
10. Suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan. 
 

 Arti dari masing-masing bait Dasa Dharma tersebut diatas adalah sebagai berikut : 
1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 Menjalankan semua perintah Tuhan serta meninggalkan segala larangan-
larangan-Nya. 

 Membaca do’a atau niat karena Allah dalam setiap mengawali dan mengakhiri 
kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. 

 Patuh dan berbakti kepada kedua orang tua, serta sayang kepada saudara. 
 

2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 

 Selalu menjaga kebersihan lingkungan baik disekolah maupun dirumah. 

 Ikut menjaga kelestarian alam, baik flora maupun fauna. 

 Membantu fakir miskin, yatim piatu, orang tua jompo dan mengunjungi yang sakit. 
 
3. Patriot yang sopan dan ksatria 

 Belajar disekolah dengan baik. 

 Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. 

 Membiasakan diri untuk berani mengakui kesalahan dan membenarkan yang 
benar. 

 Ikut serta dalam pertahanan bela negara. 
 

4. Patuh dan suka bermusyawarah. 

 Patuh kepada kedua orang tua, guru dan pembina dengan cara mengerjakan 
tugas sebaik-baiknya. 

 Berusaha mufakat dalam setiap musyawarah. 

 Tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa yang didapatkan tanpa melalui 
musyawarah. 

 
5. Rela menolong dan tabah. 

 Selalu berusaha menolong sesama yang sedang mengalami musibah atau 
kesusahan serta tidak pernah meminta atau mengharapikan imbalam (pamrih). 

 Tabah dalam mengalami berbagai kesulitan dengan tidak banyak mengeluh, dan 
tak mudah putus asa 

 .Bersedia menolong tanpa diminta. dsb. 
 

6. Rajin, trampil dan gembira 

 Membiasakan menyusun jadwal dalam kegiatan sehari-hari. 

 Tidak pernah bolos dari sekolah, selalu hadir diwaktu latihan atau pertemuan 
pramuka. 

 Dapat membuat berbagai macam kerajinan atau hasta karya yang berguna. 
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 Selalu riang gembira diwaktu melakukan kegiatan atau pekerjaan. 
 

7. Hemat, cermat dan bersahaja. 

 Tidak boros dan bersikap hidup hemat. 

 Rajin menabung. 

 Bersikap hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. 

 Tepat waktu (kesekolah, belajar, latihan, dll). 

 Bisa membuat perencanaan sebelum tindakan. 
 

8. Disiplin, berani dan setia. 

 Selalu tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. 

 Mendahulukan kewajiban dibanding sebelum meminta haknya. 

 Berani mengambil keputusan. 

 Tidak mengecewakan orang lain.  
 

9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 

 Tidak mengelakkan amanat dengan sesuatu alasan yang dicari-cari. 

 Jujur tidak mengada-ada. 
 

10. Suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan. 

 Selalu berfikir positif dan menghargai sikap atau pendapat orang lain dan bisa 
menyumbangkan saran yang baik dengan cara yang baik. 

 Berhati-hati mengendalikan diri dari ucapan yang tidak pantas dan menimbulkan 
ketidak percayaan orang lain pada dirinya. 

 Berusaha menjaga diri dalam segala tindak tanduk perbuatan yang jelek 
melanggar menurut kehidupan masyarakat dan aturan agama. 

 

II. PERMAINAN KEPEMIMPINAN 

 Tujuan : 
Adik-adik Pramuka dilatih menjadi pemimpin melalui pendidikan Kepramukaan dengan 
permainan dan simulasi  
 
1. Kisah Raja dan 3 Putranya 
Membuat sebuah analogi dari persoalan yang diberikan. Pemimpin memiliki tujuan. 
Durasi sekitar 10 - 15 menit. Lebih baik dibantu dengan peralatan komputer dan LCD 
Proyektor. Jumlah peserta lebih dari 25 orang. 
Fasilitator menceritakan sebuah kisah (bisa menggunakan alat bantu komputer/laptop, 
LCD Proyektor dan diiringi musik, dengan demikian membuat suasana pelatihan lebih 
hidup). 
 
Di Lembah Baliem yang subur, berdiam suku Dani yang pekerjaan utamanya bercocok 
tanam namun gemar berperang. Suku ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat 
bijaksana. Beliau memiliki 3 orang putera yang telah dewasa. Karena Raja telah tua 
maka ia memanggil ketiga puteranya. Mereka diberi sebuah tugas, yaitu: masing-masing 
harus mendaki Gunung Jayawijaya dan membawa sesuatu yang menurut mereka paling 
berharga dari puncak Gunung tersebut. "Barangsiapa dari kalian yang dapat membawa 
barang yang paling berharga, akan menggantikan aku sebagai Raja!". Putera pertama 
berangkat dan pulang membawa sebuah batu dengan 7 warna yang amat berkilau. 
Putera kedua berangkat dan pulang membawa seikat bunga Edelweis yang sangat 
langka. Putera ketiga akhirnya berangkat dan pulang tanpa membawa apapun. Namun 
ia bercerita mengenai pemandangan indah yang dilihatnya di balik Gunung Jayawijaya, 
yaitu: sebuah daerah yang dialiri oleh 2 anak sungai dan sangat subur. 
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Siapakah yang akan terpilih menggantikan sang Raja? 
 
Jawaban: Yang dipilih adalah putera ketiga karena ia memiliki visi ke depan. 
 
2. Pindah Kursi  
Permainan ini cocok dimainkan di dalam ruangan sebagai permainan pemecah 
kebekuan (ice breaking) dan melatih memberi perintah. Cara permaiannya adalah 
sebagai berikut :  

a. Semua peserta diminta duduk melingkar.  
b. Fasilitator mulai aktifitas ini dengan mengatakan: “Setiap adik Pramuka yang lahir 

bulan Januari pindah 5 kali ke samping kanan.” Peserta pelatihan yang sesuai 
dengan kriteria itu menghitung orang di samping kanan sampai orang kelima. 
Setelah itu ia menghampiri kursi itu.  

c. Tentu saja masih ada orang yang menempati kursi itu. Karena itu dia harus 
menyuruh penghuninya pergi. Caranya dengan memberi perintah sesuai dengan 
kriteria orang tersebut. Misalnya dia lahir bulan Juni, maka perintahnya 
begini:”Setiap orang yang lahir bulan Juni, pindah ke samping kiri 3 kali.” Tentu 
saja, kadangkala ada lebih dari satu orang yang sesuai dengan kriteria itu. 
Akibatnya mereka akan berebutan memberi perintah.  

 
Acara menjadi sedikit kacau. Di sinilah serunya aktifitas ini. Namun Fasilitator  tidak perlu 
campur tangan. Biarkan mereka yang mengatur diri mereka sendiri. 
 
Nilai yang terkandung adalah bahwa pemimpin yang baik mampu untuk memberi 
perintah, mentaati perintah dan berkomunikasi.  

 
2. Mengelola Perubahan 
Permainan Mengelola Perubahan. Membuat sebuah bentuk yang benar sesuai dengan 
instruksi fasilitator. Pemimpin bekerja bersama-sama dengan orang yang dipimpinnya. 
Durasi                         : 15 – 20 menit 
Peralatan                    : tali yang cukup panjang sesuai dengan jumlah kelompok 
Jumlah peserta           : > 10 orang  
Teknis: 

a. Fasilitator memberikan seutas tali yang cukup panjang untuk dipegang oleh 
semua anggota  tersebut kepada masing-masing kelompok (regu). 

b. Fasilitator menerangkan aturan permainan : setiap anggota kelompok harus 
memegang seutas tali tersebut dan membentuk bentuk-bentuk geometri dasar, 
misal : lingkaran, segitiga, kotak, bujur sangkar, jajaran genjang, trapezium, 
bintang dan sebagainya. 

c. Setiap kelompok yang berhasil membuat bentuk yang dimaksud akan 
memberikan nilai. Bentuk geometri tersebut dimulai dari yang paling sederhana 
(lingkaran) hingga yang paling sulit (bintang). 
 

Nilai yang terkandung adalah bahwa pemimpin yang baik mampu untuk : 
a. Mengarahkan orang ke suatu tujuan (driving people) 
b. Memotivasi orang agar mau berbuat (motivating people) 
c. Mengubah orang (transforming people) 

 
Untuk bisa melakukan hal tersebut di atas, pemimpin harus bisa memberikan contoh 
kepada orang-orang yang dipimpinnya, dengan demikian rasa hormat akan diperoleh 
secara tulus dari orang yang dipimpinnya, bukan karena jabatannya tersebut. 
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Dari simulasi di atas kita dapat belajar bahwa untuk memenangkan permainan ini 
dibutuhkan satu komando yang jelas dan sistem (cara) yang benar. Untuk itu diperlukan 
pemimpin yang bisa membumi (leading by example). 
 
 
3. Blind Walk  
Tujuan permainan ini adalah untuk 
melatih keseimbangan otak. Langkah 
yang harus dilakukan oleh peserta 
adalah tiap-tiap peserta dalam 
kelompok diminta berjalan dengan mata 
tertutup (kecuali ketua kelompok) 
mengikuti jalur yang sudah dibuat. 
Dengan arahan ketua kelompok yang 
berjalan paling belakang, peserta 
berjalan mengikuti jalur tanpa 
menyentuh pembatas. Kelompok yang 
pertama memasuki garis finish 
ditetapkan sebagai pemenang.  
 
Nilai yang terkandung adalah bahwa pemimpin yang baik mampu untuk    mengatur 
strategi, disiplin dan kerjasama kelompok. 
 
4. Birthday Line Up 
Tujuan permainan ini  adalah untuk melatih konsentrasi pada tugas, mengembangkan 
cara berkomunikasi efektif, melatih untuk berinovasi, aplikasi praktis dalam proses, 
memecahkan permasalahan, dan kepemimpinan bersama (shared leadership). 
 
Lama permainan : 20 – 40 menit 
Perlengkapan : Papan tempat berdiri 
 
Instruksi 

a. Semua peserta diminta berdiri di atas papan, kemudian mereka diminta untuk  
mengatur barisan mereka berdasarkan bulan dan hari ulang tahun mereka, atau 
berdasarkan tinggi badan atau berat badan. 

b. Mereka tidak boleh berbicara di dalam menyusun barisan itu. 
 
Nilai yang terkandung adalah bahwa pemimpin yang baik :  

a. mampu mengatasi kesulitan yang dialami mereka di waktu menyusun barisan,  
b. mengetahui faktor apa yang mendukung keberhasilan, dan faktor apa yang 

menghambat tidak mendukung,  
c. cara-cara baru tim untuk berkomunikasi,  
d. saling memberi diinformasikan mengenai keadaan sebenarnya. 

 
Daftat Pustaka : 

 

LDK (LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN) – PRADIKA diakses dari http://pramuka-
stembatema.blogspot.co.id/2013/01/ldk-latihan-dasar-kepemimpinan.html 
 

Games Inspiratif: Games Kepemimpinan diakses dari  http://games-inspiratif.blogspot.co.id/p/kepemimpinan.html 
 

Sistem Among, Sistem Pendidikan dan Kepemimpinan Pramuka diakses dari 
http://www.pramukaindonesia.com/2014/10/sistem-among-sistem-pendidikan-dan.html 
 
11 Tips Menjadi Pemimpin Terhebat diakses dari http://pramuka.or.id/tips/11-tips-menjadi-pemimpin-terhebat/ 
 

 

http://pramuka-stembatema.blogspot.co.id/2013/01/ldk-latihan-dasar-kepemimpinan.html
http://pramuka-stembatema.blogspot.co.id/2013/01/ldk-latihan-dasar-kepemimpinan.html
http://games-inspiratif.blogspot.co.id/p/kepemimpinan.html
http://www.pramukaindonesia.com/2014/10/sistem-among-sistem-pendidikan-dan.html
http://pramuka.or.id/tips/11-tips-menjadi-pemimpin-terhebat/
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MENYANYI LAGU PRAMUKA BERSAMA KAK FAL 
 
APA GUNA KELUH KESAH 
 
Intro:  C F C G 
C 
Apa guna keluh kesah 
 
Apa guna keluh kesah 
F                                               C 
Pramuka tak pernah bersusah 
 
Apa guna keluh kesah 
 
Instrument:  C F G C 
 
APA KABAR 
 
Intro:  Em  D  G 
 
G 
Apa kabar apa kabar 
C                        G 
Apakah kabarmu 
C                 G       A                     D 
Lama sudah lama kita tidak bertemu, hai 
 
G 
Apa kabar apa kabar 
C                         G 
Apakah kabarmu 
C                 G       A                     G 
Lama sudah lama kita tidak bertemu 
 
                  D                   G 
Ya baik saja ya baik saja 
                  D                                   G 
Kalau buruk itupun tidak sengaja 
                  D                   G 
Ya baik saja ya baik saja 
                
   D                                   G 
Kalau buruk itupun tidak sengaja 
 
Musik : D  G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAJA MUDA KARANA 
 
Intro: F  C  G  C 
 
                                                     G 
Praja Muda Karana tunas muda 
 
Harapan pertiwi 
                 C 
Buat tahan melawan tantangan 
                     G                         C 
Tak mengenal arti menyerah 
 
F                                               C 
Praja Muda Karana jujur lurus 
                                              G 
Mulia cintanya teguh nyata 
                                                               C 
Tekadnya semangatnya dan baktinya 
 
Bagi bangsa, majulah 
 
F                                                  C 
Praja Muda Karana maju terus 
 
Bekerja berkarya 
                      G   
Tumbuh kuat dayanya  gunanya 
                   C 
Bagi bangsa Indonesia 
 
Musik: F  C   G   C  
 
 
DI SINI SENANG DI SANA SENANG 
 
Intro: C  Dm C 2X 
 
C 

Di sini senang di sana senang 
                                               G 
Di mana-mana hatiku senang 
 
Di sini senang di sana senang 
                                              C 
Di mana-mana hatiku senang 
           Dm                                        C 
La la la lalala lalala lalala lalala lalala 
             F                                      C 
La la la lalala lalala lalala lalala lalala 
 
Instrumen:  C  Dm 


