
KEPUTUSAN 

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA 

NOMOR:  187 TAHUN   2006 

TENTANG 

SERAGAM KHUSUS UPACARA 

BAGI ANGGOTA DEWASA GERAKAN PRAMUKA 

  

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 

  

Menimbang     :   a.  bahwa Keputusan Munas Gerakan Pramuka Tahun 2003 Nomor: 11/MUNAS/2003 
merekomendasikan untuk menertibkan penggunaan Pakaian Seragam Anggota 
Gerakan Pramuka; 

                           b.  bahwa Presiden RI selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka 
telah memberikan arahan kepada Kwarnas Gerakan Pramuka tentang Seragam 
Khusus Upacara bagi Anggota Dewasa Gerakan Pramuka; 

                           c.  bahwa sehubungan dengan itu perlu dikeluarkan surat keputusannya. 

  

Mengingat       :  1.  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 

2.  Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 088 Tahun 1981 tentang 

Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Pramuka. 

3.  Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 055 Tahun 1982 tentang 
Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Pengenal Gerakan Pramuka. 

4.  Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 090 Tahun 1983 tentang 

Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Kehormatan. 

  

MEMUTUSKAN 

Menetapkan    : 

Pertama          :     Seragam Khusus Upacara bagi Anggota Dewasa Gerakan Pramuka sebagaimana 
tercantum pada lampiran I dan lampiran II keputusan ini, sambil menunggu 
ketetapan Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Gerakan Pramuka yang 
disempurnakan. 

Kedua             :    Untuk sementara Seragam Khusus Upacara bagi Anggota Dewasa Gerakan 
Pramuka itu diperuntukkan bagi para Andalan dan Anggota Majelis Pembimbing 
pada tingkat Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, dan Kwartir Cabang Gerakan 
Pramuka. 

Ketiga             :    Seragam Khusus Upacara bagi Anggota Dewasa Gerakan Pramuka itu 
dipergunakan dalam rangka upacara memperingati Hari Proklamasi, Hari Pramuka, 
dan acara resmi kepanduan di luar negeri, serta kegiatan-kegiatan tertentu yang 
ditetapkan oleh Kwarnas Gerakan Pramuka. 

Keempat         :     Mengintruksikan kepada semua Kwartir Gerakan Pramuka untuk    

              menyesuaikan penggunaannya dengan sebaik-baiknya. 



Kelima             :     Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan 

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

  

Ditetapkan       :    di Jakarta. 

Pada tanggal   :  28  Desember 2006 

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Ketua, 

  

  

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH



LAMPIRAN I KEPUTUSAN 

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA 

NOMOR  :  187  TAHUN 2006 

TENTANG 

SERAGAM KHUSUS UPACARA 

BAGI ANGGOTA DEWASA GERAKAN PRAMUKA 

  

  

BAB  I 

PENDAHULUAN 

  

  

1.    Umum. 

a.         Semua anggota Gerakan Pramuka mengenakan pakaian seragam, yang bentuk, corak, 

warna dan tata cara pemakaiannya diatur oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Bentuk, 

corak, dan tata cara pemakaian tersebut disesuaikan dengan jenis pemakaiannya bagi puteri 

dan putera, perkembangan jasmani dan rokhani, kegiatan yang dilakukan dalam kepramukaan, 

serta disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. 

b.        Kwarnas Gerakan Pramuka setelah mendapat pengarahan dari Majelis Pembimbing  

Nasional Gerakan Pramuka menetapkan pakaian seragam khusus upacara bagi anggota 

dewasa Gerakan Pramuka. 

  

2.    Maksud dan Tujuan 

Maksud petunjuk ini adalah untuk memberi pedoman kepada Kwartir Gerakan Pramuka, agar 

pemakaiannya dapat dikenakan secara benar, tertib, dan rapih. 

  

3.    Dasar 

a.         Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.. 

b.         Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 11/MUNAS/2003 Tahun 2003 

di Pontianak, Kalimantan Barat. 

c.         Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 088 Tahun 1981 tanggal 18 Juni 

1981 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Pramuka 

d.         Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 055 Tahun 1982 tanggal 31 Mei 

1982 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Pengenal Gerakan Pramuka. 

e.         Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 090 Tahun 1983 tentang Petunjuk 

Penyelenggaraan Tanda Kehormatan. 



  

4.    Pengertian 

Pakaian Seragam Khusus Upacara adalah pakaian yang dikenakan oleh anggota dewasa Gerakan 

Pramuka secara khusus untuk upacara memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan RI dan Hari 

Pramuka, dan acara resmi kepanduan di luar negeri, serta kegiatan-kegiatan tertentu yang 

ditetapkan oleh Kwarnas Gerakan Pramuka. 

  

5.    Pakaian Seragam Khusus Upacara 

       Pakaian Seragam Khusus Upacara merupakan salah satu jenis pakaian seragam Pramuka, yang 

unsur-unsurnya ditentukan sebagai berikut: 

       a. Pakaian Seragam Khusus Upacara untuk anggota Dewasa Putera  

           1)   Tutup kepala 

dibuat dari kain berwarna hitam polos (tanpa hiasan) dan berbentuk peci nasional, pada 

sudut kiri depan peci dikenakan tanda topi warna kuning emas. 

2)      Baju Pramuka/ kemeja 

a)      dibuat dari kain berwarna coklat muda; 

b)      berbentuk kemeja lengan pendek; 

c)      kerah baju model kerah dasi; 

d)      memakai lidah bahu; 

e)      diberi buah baju (kancing) warna kuning emas berlogo tunas kelapa; 

f)        memakai dua saku tempel pada dada kiri dan kanan dengan tutup saku bergelombang, 

serta dua saku dalam pada bagian muka bawah kiri dan kanan dengan tutup saku rata; 

g)      bagian belakang baju diberikan belahan dibawah ban pinggang; 

h)      baju dipakai di luar celana; 

i)        memakai tanda pengenal Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j)        memakai Tanda Kehormatan yang dimilikinya baik dari Gerakan Pramuka, 

Pemerintah, maupun badan lain, yang dipakai di atas saku kanan atas Seragam Khusus 

Upacara bagi Anggota Dewasa. 

3)      Celana Pramuka 

a)      dibuat  dari kain warna coklat tua; 

b)      bentuk celana panjang; 

c)      memakai dua saku dalam pada samping kiri dan kanan, serta dua saku dalam pada 

bagian  belakang dengan memakai tutup dan buah baju (kancing); 

d)      memakai ikat pinggang berwarna hitam; 

e)      bagian ban celana dibuat tempat ikat pinggang. 

4)      Setangan leher 

a)      dibuat dari kain berwarna merah dan putih; 



b)      berbentuk segitiga sama kaki; 

c)      panjang sisi 120 cm dengan sudut 90º, panjang sisi setangan leher dapat disesuaikan 

dengan tinggi badan pemakai;  

d)      dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; 

e)      dikenakan di bawah kerah baju; 

f)        setangan leher dilipat sedemikian rupa sehingga warna merah putih tampak dengan 

jelas dan pemakaian tampak rapih. 

5)      Sepatu 

a.       dibuat dari kulit, warna hitam; 

b.      model pendek tertutup; 

c.       bertumit (hak) setinggi 1-3 cm. 

  

Contoh Pakaian Seragam Khusus Upacara anggota Dewasa Putera pada lampiran II. 

  

       b.  Pakaian Seragam Khusus Upacara untuk anggota Dewasa Puteri 

1)     Tutup kepala 

a)      dibuat dari kain berwarna coklat tua, berbentuk peci; 

b)      tinggi bagian depan 5,5 cm, sedang bagian belakang terbuka melengkung dengan 

jarak 3 cm; 

c)      bagian samping kiri depan diberi lipatan lengkung untuk tempat tanda topi. 

2)      Baju/blus Pramuka  

a)      dibuat dari kain berwarna coklat muda; 

b)      model prinses di bagian depannya, sedang bagian belakang dengan kupnat; 

c)      lengan blus panjang; 

d)      kerah model setali; 

e)      memakai lidah bahu; 

f)        diberi buah baju (kancing) warna kuning emas berlogo tunas kelapa; 

g)      tanpa ban pinggang; 

h)      dua saku dalam pada bagian muka bawah mulai dari garis potongan prinses ke jahitan 

samping, dengan tinggi saku 12 - 14 cm; 

i)        panjang baju/blus sampai garis pinggul; 

j)        dikenakan di luar rok/bawahan; 

k)      memakai tanda pengenal Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

l)        memakai Tanda Kehormatan yang dimilikinya baik dari Gerakan Pramuka, 

Pemerintah, maupun badan lain, yang dipakai di dada sebelah kanan di atas lipatan hias 

atau setinggi ketiak Pakaian Seragam Khusus Upacara bagi Anggota Dewasa. 



3)      Rok/bawahan Pramuka 

a)      dibuat dari kain warna coklat tua; 

b)      model rok lurus (span); 

c)      memakai lipatan di belakang (plotte plooi); 

d)      memakai ritsleting berwarna coklat tua yang dipasang di belakang; 

e)      panjang rok/bawahan 5 cm di bawah lutut atau sebatas mata kaki. 

4)     Pita leher :  

a)      dibuat dari kain berwarna merah dan putih; 

b)      lebar pita 3,5 cm, panjang pita 110 cm dan  disimpulkan, panjang pita dari simpul 10-

15 cm, karena itu panjang pita leher dapat disesuaikan dengan besar badan pemakai; 

c)      dikenakan melingkar di bawah kerah baju; 

d)      diikat dengan simpul mati, warna merah disebelah kanan. 

5)      Sepatu 

a)      dibuat dari kulit, warna hitam; 

b)      model tertutup; 

c)      bertumit (hak) setinggi 3-5 cm.  

  

Contoh Pakaian Seragam Khusus Upacara anggota Dewasa Puteri pada lampiran II. 

  

  

                                                                                         Jakarta,   28 Desember  2006 

                                                                                         Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 

                                                                                         Ketua, 

  

                                                                                         Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH 

 



LAMPIRAN II KEPUTUSAN 

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA 

NOMOR  :             TAHUN 2006 

TENTANG 

SERAGAM KHUSUS UPACARA 

BAGI ANGGOTA DEWASA GERAKAN PRAMUKA 

  

  

Contoh Pakaian Seragam Khusus Upacara anggota Dewasa Putera: 

 

  

  

 

 



Contoh Pakaian Seragam Khusus Upacara anggota Dewasa Puteri: 

  

 


