PIDATO MENTERI/YANG MEWAKILI DALAM
RANGKA
PERKEMAHAN BAKTI SAKA KALPATARU DAN
SAKA WANABAKTI
TINGKAT REGIONAL JAWA

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Salam sejahtera untuk kita semua
SALAM PRAMUKA..
Yang saya hormati :
1. Gubernur D.I Yogyakarta
2. Bupati/Walikota/yang mewakili
3. Ketua Kwarnas/yang mewakili
4. Para Ketua kwarda/yang mewakili
5. Forkominda DIY
6. Dan tamu undangan sekalian

Pertama – tama marilah kita panjatkan puji syukur
kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang
telah melimpahkan rahmat serta karuniannya,
sehingga pada siang ini kita dapat mengikuti suatu
rangkaian kegiatan penting yaitu Pembukaan
Perkemahan Bakti Saka Kalpataru dan Saka
Wanabakti (Pertikawan) regional jawa tahun 2018

di Bumi Perkemahan Taman Tunas Wiguna,
Babarsari, Sleman, DIY.
Tidak lupa sholawat beserta salam senantiasa
semoga terlimpahkan pada Nabi Besar kita
Muhammad SAW, kepada keluarganya, para
sahabatnya, pengikutnya dan kepada kita sekalian.
Pada kesempatan ini, saya menyampaikan duka
yang mendalam kepada seluruh korban dan
masyarakat yang terkena dampak dari bencana
alam yang terjadi di Palu dan Donggala Sulawesi
Tengah. Semoga saudara-saudara kita yang
tertimpa musibah dapat diberikan kekuatan,
ketabahan, dan dapat melaluinya dengan
kesabaran.
Bapak, Ibu, Tamu undangan dan anggota pramuka
yang saya hormati.
Sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 12
tahun 2010 tentang gerakan pramuka, bahwa
gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk
setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang
beriman, bertagwa, berakhlaq mulia, berjiwa patriot,
taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai
luhur bangsa dan memiliki
kecakapan hidup
sebagai kader bangsa dalam menjaga dan

membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Mengamalkan Pancasila, serta melestarikan
lingkungan hidup.
Kerusakan lingkungan merupakan masalah serius
yang dihadapi dunia saat ini. Kerusakan lingkungan
disebabkan oleh dua faktor, kerusakan akibat
pariwisata alam dan akibat aktivitas manusia.
Masalah lingkungan seperti perubahan iklim global,
pengelolaan limbah, kelangkaan air, menipisnya
sumber daya alam , kepunahan tumbuhan dan
hewan, kerusakan habitat alam dan peningkatan
polusi serta kondisi lingkungan dari waktu ke waktu
terus mengalami penurunan, merupakan bukti dari
semakin rusaknya lingkungan. Dari berbagai
masalah tersebut, maka mencintai lingkungan
merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Bapak / Ibu, tamu undangan, dan anggota pramuka
yang saya hormati, ...
Melalui ajang perkemahan bakti saka kalpataru dan
saka wanabakti ini, kecuali sebagai ajang untuk
bersilaturahim, saya menghimbau dan mengajak
saudara sekalian untuk menumbuhkan budaya
cinta
lingkungan
khususnya
dikalangan
kepramukaan, diharapkan menjadi salah satu

alternatif solusi dari banyaknya masalah lingkungan
yang terjadi.
Generasi
muda
yang
menjadi
anggota
kepramukaan diharapkan agar dapat menjadi
perubahan dan dapat menjadi pengambil kebijakan
mengenai cara pengelolaan lingkungan hidup yang
baik.
Melalui organisasi kepramukaan saya anggap
sebagai tempat yang tepat & efektif untuk
menumbuhkan nilai – nilai budaya dan
menanamkan kesadaraan cinta lingkungan hidup
untuk mengubah tingkah laku ke arah yang lebih
baik.
Pramuka merupakan gerakan kepanduan yang
sangat fokus terhadap pengembangan generasi
muda, khususnya pembentukan watak dan
kepribadian.
Dari awal berdiri pula, gerakan kepanduan
memanfaatkan alam sebagai learning center. Alam
bebas yang menjadi setting tempat utama setiap
kegiatan pramuka seakan tidak dapat dipisahkan
dengan gerakan ini. Sikap peduli terhadap sesama
maupun lingkungan telah jelas tentang dalam salah
satu poin yang terdapat dalam prinsip dasar
kepramukaan dan kader kehormatan pramuka Tri
satya dan Dasadarma.

Dalam Dasa darma pramuka butir kedua tentang
cinta alam dan kasih sayang sesama manusia yang
mengandung makna bahwa setiap pramuka
memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan
memelihara lingkungan tana terkecuali.
Melihat kondisi ekologis Indonesia yang sangat
memprihatinkan, merupakan sebuah anugerah
apabila pramuka menjadi gerakan penghijauan di
tanah air secara berkesinambungan dan pramuka
merupakan gerakan yang diharapkan dapat turut
serta berperan dalam perbaikan lingkungan
hidupdemi kelangsungan hidup generasi yang akan
datang.
Pramuka merupkan set besar bangsa untuk
mencetak kader-kader berwawasan lingkungan
hidup. Maka dari itu pramuka patut menjadi garda
terdepan
untuk
meningkatan
kesadaran
masyarakat akan pentingnya lingkungan yang
hijau, bersih, indah, asri, juga menubuhkan cinta
lingkungan.
Bapak, Ibu, anggota pramuka yang berbahagia,
menggalakkan gerakan pramuka itu sangat
penting. Saya merasakan ada kecenderungan
pramuka kurang diminati oleh para pelajar, pemuda
dan mahasiswa. Agar gerakan pramuka memiliki

daya tarik sebagai kegiatan ekstrakurikuler, saya m
inta dilakuka upaya eningkatan kualitas pembinaan
serta pembenahan organisasi. Galang terus
persaudaraan dan persahabatan di antara sesama
gerakan pramuka. Jadikan ini modal bagi terciptaya
kerukunan dan harmoni dari kemajemukan bangsa
melalui berbagai kegiatan yang berkesinambungan
mulai dari tingkat Gugus Depan, Tingkat Ranting,
Tingkat Daerah sampai Tingkat Nasional.
Bapak, Ibu, anggota pramuka yang berbahagia.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya
sampaikan.
Semoga
pelaksanaan
kegiatan
perkemahan Saka Kalpataru dan saka Wanabakti
regional jawa tahun 2018 ini dapat mendorong
perkembangan dan kemandirian gerakan pramuka
untuk mencapai keberhasilan dalam upaya
pembentukan karakter generasi muda yang lebih
baik sebagai calo pemimpin masa depan.
Dan dengan mengucapkan Bismillahirohmanirrohim
perkemahan Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti
regional jawa tahun 2018 ini saya nyatakan resmi
dibuka.
Wabilahitaufik
Wr.Wb.
Salam Pramuka

Walhidayah

Wassalamualaikum

