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KATA PENGANTAR 

 

 Puji sukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas segalah berkat dan 

Rahmat perlindunganya, kami semua masi dapat menikmati segalah kebaikan yang telah 

engkau berikan kepada kami, engkau juga telah melindungi dan membimbing kami serta 

selalu menyertai kami selama kegitan kami berlangsung. 

 Kegitan yang kami ikuti tersebut merupakan suatu kegitan yang sangat bermanfaat 

bagi kami semua, karena dalam kegiatan tersebut melatih kita untuk bisa berbicara di depan 

banyak orang serta menguji mental kita serta mengajarkan kita tentang banyak hal mengenai 

kepemimpinan. 

 

 

 

 

Larantuka 05 Oktober 2019 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

 

Pembangunan Nasional di Indonesia ternyata menimbulkan beragam 

masalah dan tantangan bagi kaum muda, khususnya terkait dengan semangat 

kebangsaan. Masalah yang biasa di lakukan oleh kaum mudah saat ini adalah 

masalah tentang ketidakterlibatan kaum mudah dalam mengikuti kegiatan-kegitan 

yang di bentuk oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. Kaum muda juga harus mengahdapi segala tantangan hidup mereka 

seperti tantangan dalam menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. 

 Dengan mengatasi hal tersebut banyak hal yang bisa dilakukan dan di 

antaranya  bisa melaliu kegiatan kepramukaan. Sejarah dan observasi sudah 

membuktikan bahwa, bila kaum muda sejak dini megikuti kegiatan lapangan, 

termasuk pramuka, bukan saja dapat menjadi filter budaya-budaya global yang 

masuk, dan membendung munculnya berbagai masalah dan tantangan. 

  Karena itu,  menjadi kaum muda harus memiliki identitas  kebangsaan, watak, 

dan keperibadian mulia yang nantinya akan berperan penting dalam mewujutkan 

masyarakat yang baik. 

Melalui Kegiatan kepramukaan keterlibatan orang-orang muda dapat 

menghasilkan calon-calon pemimpin masa depan yang siap mental dan fisiknya, 

tangguh menghadapi  tantangan dan masalah di tengah- tengah masyarakat. 

 

1.2. Tujuan Kegiatan 

 

1) Meningkatkan pengetahuan, sikap, wawasan dan keterampilan Pramuka 

Pandega. 

2) Aktualisasi pembinaan kepramukanan di Gugus depan Pramuka Pandega di 

alam terbuka. 

3) Menciptakan anak bangsa yang bermanfaat bagi diri pribadi, masyarakat, 

agama dan negaranya. 

4) Melati sikap disiplin dan bertangungjawab baik terhadap diri sendiri maupun 

masyarakat luas 
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1.3.   Sasaran  

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya : 

a.    Keimanan dan ketakwaan 

b.    Jiwa persatuan dan kesatuan bangsa 

c.    Disiplin, kepedulian terhadap sesama dan lingkungannya 

d.    Jiwa kewirausahaan 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1. Waktu dan Tempat 

Tanggal : 12 – 15 Agustus 

Tempat  : Di lapangan Desa Nusadani, Kecamatan Solor Barat, 

Kabupaten Flores Timur. 

 

2.2.Narasumber 

Narasumbernya adalah pengurus Kuartir Cabang Flores Timur. 

 

2.3.Jenis Kegiatan 

Dalam mengeikuti kegiatan Perkemhan untuk memperingati HUT pramuka 

yang ke 58. Kami para anggota pramuka yang telah di utus dari sekolah, mengikuti 

bebrapa kegitan yang di lakukan pada saat kegitan kami berlangsung yaitu seagai 

berikut : 

1. Upacara pembukaan perkemahan 

     Kegitan ini kami lakukan untuk membuka perkemhan kami, yang akan kami 

laksanakan selama 4 hari berturut-turut. 

2. Siraman Rohani 

    Yang di maksud dengan siraman rohani adalah beribadat menurut agama dan 

keyakinan masing- masing peserta perkemhan. 

    Yang agama katolik melakukan  ibadat dan perayaan ekaristi setiap pagi jam 6, 

sedangkan agama isalam melakukan ibadat masing-masing dalam kemahnya 

masing-masin. 

3. Senam pagi 

     Senam pagi di lakukan untuk menyemangatkan semua peserta pramuka untuk 

membugarkan tubuh dan semangat para peserta. 

4. Keterampilan pramuka  

    Kegitan ini merupakan salah satu kegiatan yang menguji keterampilan semua peserta 

pramuka untuk membuat kreasi dari bahan-bahan bekas berupa sampah atau lainya. 

5. Permainan Persaudaraan 

    Kegitan ini merupakan salah satu kegitan yang dilakukan dengan berbagai macam 

permainan yaitu permainan persudaraan yang dapat membuatm semua peserta 

perkemhan bisa mangangap yang lain jadi saudra mereka sendiri. 
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6. Bakti sosial 

     Kegiatan ini di lakukan untuk menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan 

yang ada di Desa Nusadani, kegitan baksos ini membutuhkan kerja sama dari semua 

peserta yang mengikuti perkemhan tersebut. Berikut dibawah ini disajikan gambar 

kegiatan di lokasi. 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.  

Bersama kaka pembina STP Reinha 

Larantuka melakukan penanaman 

pohon bakau. 

 

  

Gambar II 

Bersama kaka pembina dari SMAN I 

LARANTUKA berfoto foto bersama 

sebelum melakukan penanaman pohon 

bakau. 
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7. Upacara Dalam Rangka Memperingati  

Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bupati Flores Timur, Anton Hadjon  menjadi Irup di Peraayaan HUT 

Pramuka ke-58 pada Perkemahan Tingkat Kwartir  Cabang Flores Timur 

di Desa Nuhalolon, Kecamatan Solor Barat, Flores Timur- NTT, Rabu 

(14/08. ).  

Bapa Bupati Bertindak sebagai Inspektur Upacara pada upacara Hari 

Pramuka ke-58 di Perkemahan Tingkat Kwartir  Cabang Flores Timur, 

14  Agustus 2019, Bupati Anton Hadjon bahkan mengultimatumkan 

terhitung di momen HUT Pramuka tersebut warga Pramuka yang 

memadati areal lapangan bola kaki desa Nuhalolon itu harus  melupakan 

penggunaan produk-produk yang berbahan plastik. 

“Mulai hari ini, di momen yang sangat penting ini, dari lapangan desa 

Nuhalolon, Kecamatan Solor Barat ini, saya minta kepada warga Pramuka 

Perkemahan Tingkat Kwartir Cabang Flores Timur ini  untuk  tidak  lagi 

menggunakan produk-produk berbahan plastik. Mulai hari ini! Kita 

menolak menggunakan hal itu, baik di setiap kegiatan kepramukaan 

maupun kegiatan pribadi anggota pramuka, dimana saja dan kapan saja! 

Pasti di kegiatan ini banyak sampah plastik seperti kemasan air mineral 

entah botol, entah dalam bentuk gelas dan jenis plastik lainnya. Tidak 

boleh ada lagi itu! Cara menghentikan sampah plastik adalah dengan cara 

tidak lagi menggunakan atau mengkonsumsi makanan maupun minuman 

yang terkemas dalam kemasan yang berbahan plastik. Saya minta anggota 
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Pramuka Flores Timur untuk menjadi pelopor-Tidak menggunakan itu 

lagi!,” tegas Bupati Anton sembari mengisahkan problematik sampah 

yang sedang mendera bangsa Indonesia saat ini. 

 

8.  Memimpin para anggota pramuka tingkat SD, SMP, dan SMA 

Kegitan ini hanya di lakukan oleh kami para mahasiswa,  kami di latih 

untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kami memimpin para 

anggota pramuka lainya dari jenjang SD, SMP, dan SMA. 

9. Upacara Apel penutup  

Kegitan ini di lakukan untuk mengakhiri atau menutup segala kegitan 

yang kami lakukan mulai dari acara pembukaan sampe selesai. 

10. Penyerahan Panji Pramuka ke Kwaran Adonara Timur oleh  Bapak 

Bupati Anton Serahkan 

 

Hadir dalam kesempatan itu, Camat Solor Barat Drs. Adrianus Kopong 

Herin, MM., Plh. Ketua Pramuka Kwarcab Flotim Petrus Pedo Beke, S.Ag., 

serta para pengurus Kwarcab Flotim, para pembina, dan seluruh peserta bumi 

Perkemahan Kwarcab Flotim ke-58. Bupati Anton Hadjon, sapaannya, 

mengharapkan agar Pramuka menjadi ruang pembentukan pemimpin sejak 

dini agar mampu menjadi pemimpin di masa depan. impin tidak hanya 

memimpin sebuah instansi seperti bupati, tetapi juga menjadi pemimpin untuk 

diri sendiri.        

 Sementara itu, Malik Kadir, yang menerima Panji Tuan Rumah, usai 

upacara mengatakan, Adonara Timur siap menjadi tuan rumah yang baik 

dalam perhelatan kemah terbesar di Kabupaten Flores Timur tahun 2020. 

 Sebagai langkah awal sepulang dari sini, kami upayakan untuk 

menyerahkan panji ini secara langsung kepada Camat Adonara Timur 

Damianus Lamawuran, SH., selakuKak Kwaran dalam upacara kemerdekaan 
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tanggal 17 Agustus nanti,” papar Malik Kadir yang juga merupakan Pengurus 

Kwarcab Flotim periode ini. 

 

2.4. Laporan  Keuangan 

Uang yang diterima dari yayasan sebesar Rp.3.500.000 

Laporan Pengeluaran Keuangan  

 

 Biaya Taransportasi darat dan laut 

 

1. Kapal Laut Pulang pergi : Rp 300.000 

2. Oto menuju lokasi  : Rp 400.000 

3. Bayar Oto kampus  :Rp 100.000 

  

 Biaya konsumsi  

 

4. Camp Fee   : Rp 140.000 

5. Beras 40 Kg   : Rp 400.000 

6. Kopi tugu buaya besar : Rp 44.000   

7. Daun Teh   : Rp 12.000 

8. Sedap soto    : Rp 40.000 

9. Sedap Goreng   : Rp 42.000 

10. Prmen  Kopiko 2 Pak  : Rp 18.000 

11. Gula Kristal   : Rp 36.000 

12. Ikan     : Rp 500.000 

13. Sayur    : Rp 200.000 

14. Tomat    : Rp 50.000 

15. Jeruk     : Rp 30.000 

16. Lombok   : Rp 20.000 

17. Kecap    : Rp 15.000 

18. Es Batu   : Rp 12.000 

19. Kunyit   : Rp 15.000 

20. Bawang merah putih  : Rp 100.000 

21. 12 dos aqua   : Rp 300.000 

22. Garam    : Rp 10.000 

23. Masako    : Rp 10.000 

24. Minyak Goreng  : Rp 50.000 

25. Minyak Tanah  : Rp 80.000 

 

 Biaya Kesehatan 

 

26. Obat Amoksilin  : Rp 15.000 

27. Plester Luka   : Rp 10.000 
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28. Adamsari   : Rp 9.000 

 

 

 Biaya Kebutuhan Lainya 

 

29. 1 Lakban Bening  : Rp. 15.000 

30. 2 spidol    : Rp 16.000 

31. 1 Buku Nota    ; Rp. 5.000 

32. 2 Bendera Pandu   : Rp 30.000 

33.  2 Bendera Tunas Kelapa : Rp.30.000 

34. 2 Bendera Merah Putih : Rp. 60.000 

35. 1 Rol Tali rafia   : Rp 25.000 

36. 1 meter kabel    : Rp 50.000 

37. Terminal Cok   : Rp 40.000 

38. Baliho ukuran 2x1  : Rp 150.000 

39. 4 balon 5 wat   : Rp 132.000 

40. 4 fiting    :  Rp 24.000 

41. Sewa terpal   : Rp 100.000 

 

Total Pengeluaran   : Rp 3.521.000 

Uang minus : Rp 21.000 
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BAB III 

PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

Kegiatan pramuka  adalah salah satu kegiatan yang di bentuk oleh pemerintah,  

untuk membentuk dan mengajarkan para penerus bangsa  agar mampu menjadi 

seorang pemimpin dimasa depan yang kreatif, trampil dan inovasi.   

Selama mengikuti kegiatan pramuka yang di adakan di desa Nusadani, 

Kecamatan Solor Barat, ada begitu banyak kegiatan yang kami ikuti. Kami dilatih di 

untuk menjadi seorang pemimpin yang kreatif dan inovasi melestarikan lingkungan 

hidup.  

Semua kegiatan itu telah kami ikuti dengan baik. Dan menjadi barometer bagi 

penegak, penggalang dan siaga adik adik tingkat SD sampai SMA. Walaupun sedikit 

pengetahuan yang dimillki tetapi telah memberikan yang terbaik dalam hal 

pengetehuan dan pengalaman dalam  hidup berorganisasi.  

 

2. SARAN 

Kegiatan ini sangat peting bagi kita semua mahasiswa mahasiswi, maka dari 

itu saya harapkan untuk semua mahasiswa mahasiswi dapat mengikuti kegitan ini, 

karena kegitan ini sangat berguna dan sangat dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah 

menegah. setelah kita keluar dari sekolah tinggi kita pasti akan pergi bekerja dan 

mengajar di sekolah – sekolah menengah, disanahlah kita di pilih untuk menjadi 

seorang pembina Pramuka yang akan mengajarkan kepada anak – anak tentang 

materi dan kegitan pramuka serta mengajarakan kepada anak-anak untuk menjadi 

seorang pemimpin yang baik dan bijaksana. 

 

  

  

 

 

 

 
 


