
PRAMUKA CINTA LINGKUNGAN (PRACIKUNG) 

 Kepramukaan merupakan proses pendidikan luar lingkungan keluarga dan 

sekolah dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, 

terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan PDK dan MK yang 

sasaran akhir adalah pembentukan watak (AD/ART  Gerakan Pramuka Bab III, 

pasal 8, butir 2A, Keppres RI nomor : 34/1999). Dalam arti luas pendidikan 

kepramukaan adalah suatu proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat 

yang berkesinambungan atas kecakapan yang dimiliki peserta didik, baik sebagai 

pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sasaran pendidikan kepramukaan 

dalam arti luas adalah menjadikan peserta didik sebagai manusia mandiri, peduli, 

bertanggung jawab dan berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat. 

Dari pengertian diatas maka kegiatan pramuka tidak lepas dari alam 

terbuka yang terbentang di bumi ini, lebih dalam lagi mempunyai arti bahwa 

keberadaan alam terbuka yang terpelihara dengan baik mutlak diperlukan untuk 

kenyamanan dalam kegiatan kepramukaan. Untuk itu perlu ditanyakan pada kita 

anggota pramuka. Sudahkah kita berbuat nyata untuk memikirkan  bumi? 

Slogan- slogan dan anjuran-anjuran untuk memelihara lingkungan alam 

selalu di berikan kepada seluruh anggota pramuka, tetapi belum menyentuh pada 

karya nyata untuk memperbaiki  lingkungan alam. Misalkan dalam kegiatan 

seorang pembina melarang anggota pramuka untuk merusak lingkungan tetapi 

belum memberikan anjuran untuk membuat lingkungan alam lebih baik. Untuk itu 

perlu penekanan kepada seluruh jajaran kwartir untuk mewajibkan adanya 

kegiatan perbaikan lingkungan dalam kegiatan kepramukaan. Pelaksanaan ini 

memamg tidak mudah tetapi bukan berarti tidak bisa terlaksana, untuk itu dalam 

tulisan ini akan diberikan resep yang mungkin dapat digunakan untuk acuan 

pelaksanaan. 

Resep itu  adalah ” tiga mulai ” yaitu mulai dari diri sendiri, mulai dari 

yang kecil-kecil dan mulai dari sekarang. 

a. Mulai dari diri sendiri. 

Tanggung jawab terhadap baiknya kondisi  lingkungan alam merupakan 

tanggung jawab kita semua karena kita berdiri dalam bumi yang sama. Tetapi kita 



yakin bahwa kepedulian anggota masyarakat terhadap kondisi lingkungan alam 

sekarang ini tidaklah sama. Peran diri kita sebagai anggota pramuka untuk 

memberikan keteladanan sangat mutlak diperlukan. Kita yakin  bahwa baiknya 

lingkungan alam di bumi ini berawal  dari baiknya lingkungan alam disekitar kita 

artinya bahwa lingkungan diri sendiri harus menjadi awal dari perbaikan 

lingkungan alam. 

 

b. Mulai dari yang kecil-kecil 

Perbaikan dan pemeliharaan lingkungan hidup sebaiknya kita mulai dari 

hal-hal yang kecil seperti: 

1. Kegiatan menanam satu pohon setiap satu bulan bagi setiap anggota 

pramuka. 

2. Penanganan sampah rumah tangga bagi anggota pramuka 

dilingkungannya seperti mengumpulkan biji-bijian sampah dapur yang 

selanjutnya untuk dijadikan bibit dan ditanam di lahan-lahan subur di 

daerah bantaran sungai maupun di pegunungan.  

3. Meminta sumbangan benih ikan kepada para pejabat, pegawai, 

pengusaha serta orang-orang yang peduli terhadap kelestarian 

lingkungan dan menebarkan benih ikan di sungai.  

c. Mulai dari sekarang 

Kegiatan tersebut jika tidak kita mulai dari sekarang maka tidak akan 

berjalan selamanya. Orang bijak mengatakan: untuk melakukan perjalanan  

mengelilingi dunia tidak akan terjadi jika tidak ada langkah pertamanya. 

Untuk itu Pramuka harus berani menjadi garda terdepan dalam pelestarian 

lingkungan hidup sesuai dengan darma kedua yakni cinta alam dan kasih 

sayang sesama manusia. 

 

   


