
PRAMUKA OASE
RENCANA PROGRAM

TEMA: EKSPLORASI ALAM



PENGGALANG
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TUJUAN PENGGALANG
• Melatih tanggungjawab dan kemandirian diri (terhadap Tuhan YME & diri 

sendiri saat jauh dari keluarga)
• Melatih kesadaran sosial (sehingga bisa beradaptasi & berempati dengan 

teman & orang lain) 
• Melatih kesadaran lingkungan (sehingga mampu menjaga keamanan & 

keselamatan diri, serta menjaga & merawat lingkungan, termasuk minim 
sampah)

• Melatih keterampilan hidup di alam bebas 
• Melatih kerjasama dalam tim

METODE: Bertanya pada anak, aktivitas fisik,  
keterampilan luar ruangan, belajar dengan melakukan.
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HASIL SURVEY PENGGALANG (1)
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HASIL SURVEY PENGGALANG (II)
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HASIL SURVEY PENGGALANG (III)
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HASIL SURVEY PENGGALANG (IV)
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Keterampilan & pengalaman yang ingin dikuasai/didapat
• Kerja sama. 
• Menambah skill memasak, survival, berpartisipasi dalam 

tim, berenang di laut, diving,  
• Aku ingin lebih mengetahui tentang alam bebas dan aku 

ingin mempunya bakat survival, (bertahan hidup) 
• Memasak, Fotografi, Wawancara, Camping 
• Survival 
• Survival 
• Bisa lebih mandiri, bisa nambah teman 
• Mendirikan tenda sendiri, makin dekat dengan teman2 
• Bisa lebih menguasai navigasi laut 
• Bisa belajar cara-cara survival ,navigasi dan bertemu 

dengan teman yang seruu 
• Belajar tentang pulau/pantai, bagaimana kehidupan 

penduduk di sana, belajar lagi survival di pantai/pulau, 
ada apa aja di pantai. 

• Ingin mempunyai pengalaman memancing di laut/pulau

• Komunikasi dan bangun kerja sama dengan teman.  
• Mempelajari hewan andemik pantai tsb, dan 

mempelajari ekosistem pantai dan bagaimana 
merawatnya. 

• Tinggal dengan penduduk dan wawancara seperti 
EKSPLORASI tahun lalu 

• Bisberenang dilaut?? 
• Ingin mendapatkan pengalaman menjelajah alam 

dengan ibu & adik 
• Pengalaman tentang memancing dll yg berhubungan 

dengan laut 
• Mengenal makanan dan budaya sekitar pulau atau 

pantai. 
• Mengurus diri sendiri 
• Cara bikin tenda sendiri 
• Berhubung aku belum pernah ke pantai, aku ingin 

mencoba lihat suasana disana. Aku juga ingin belajar 
wawancara dan menginap di rumah penduduk. 

• Survival dan traking



HASIL SURVEY PENGGALANG (IV)
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Keterampilan & pengalaman yang ingin dikuasai/didapat

Tujuan Hasil survei

Tanggungjawab & kemandirian Kemandirian

Kesadaran sosial Interaksi dengan penduduk (makanan, kehidupan, 
budaya)

Kesadaran lingkungan Hewan endemik, ekosistem, bagaimana 
merawatnya

Keterampilan hidup di alam bebas Kemping (pasang tenda, masak), navigasi, survival, 
berenang, snorkeling, memancing

Kerjasama tim Tambah teman, makin dekat dgn teman, 
komunikasi dgn teman, kerjasama



HASIL SURVEY PENGGALANG (V)
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Ide cari dana
• Fund raising 
• Bazar, Crowfunding 
• Crowdfunding 
• Membuat proyek bersama untuk jualan  
• Jualan  
• Jualan makanan/minuman 
• Jualan bareng kelompok 
• Berjualan, nanti akan di diskusikan lagi 

dengan regu 
• Mengumpulkan 100 ribu 
• Peregu mengumpulkan dana yang 

dibutuhkan. Ketua regu bertanggung 
jawab/memegang atas uang tersebut 
untuk diberikan 

• Fundraising

• Jual barang bekas 
• 1. berjualan kue/snack, 2. berjualan 

kaos bertema, 3. ngamen. 
• Jualan di bazaar  
• Jualan es timun :v  
• Bisnis menjual pernak-pernik yang 

dibikin sendiri 
• Jualan kaos? Atau mungkin makanan? 

Aku kurang punya ide  
• Berjualan  
• Jualan 
• Aku tidak tau 
• Menjual kue 
• berjualan 
• -



HASIL SURVEY PENGGALANG (V)
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Ide cari dana
1. Fund raising
2. Crowd funding
3. Iuran
4. Bazar (bikin dan ikut)
5. Jualan

A. Bersama 
B. Produk

Barang bekas
Makanan/minuman (snack/kue, es timun)
Pernak-pernik bikinan sendiri
Kaos bertema

6. Ngamen



PANDUAN UMUM
• Program berbasis proyek (lihat rangkaian kegiatan di slide berikutnya).
• Komitmen anak sejak awal untuk berpartisipasi & terlibat aktif dalam proses 

persiapan sebagai prasyarat ikut perjalanan.
• Ortu siap berperan aktif mendampingi proses persiapan anak di rumah & juga 

berperan sebagai mentor penggalang sesuai skill yang dimiliki.
• Bobot kegiatan: 70% fundraising & 30% materi keterampilan Pramuka
• Anak akan didampingi mentor untuk fundraising (PJ: Lala)
• Proses persiapan akan dilakukan juga via online & pertemuan mandiri di luar 

pertemuan rutin. 
• Akan ada website KlubOase.com untuk komunikasi.
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SYARAT IKUT PERJALANAN
1. Bisa berenang (dievaluasi pada 18 Okt 2017)
2. Hadir pertemuan rutin sebanyak minimal 4x
3. Mengerjakan tugas sesuai kesepakatan regu/pasukan
4. Mengumpulkan jurnal refleksi & tugas lain yang diberikan 

pembina
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RANGKAIAN KEGIATAN
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Tahapan Waktu Tujuan

Motivasi 19 Jul Memberikan gambaran tentang program secara utuh. 
Supaya muncul motivasi internal untuk ikut.

Persiapan 7x (Agu-Nov)
Melatih membuat rencana, kerjasama tim, & 
kewirausahaan lewat fundraising 
Hasilnya dipakai untuk perjalanan bersama

Perjalanan 13-16 Nov Perjalanan dengan destinasi & durasi sesuai dana yang 
terkumpul . Aktivitas dalam perjalanan disiapkan ortu

Refleksi 29 Nov Berbagi pengalaman & evaluasi dgn ortu

Sharing 
pengalaman Jan’18 Berbagi pengalaman kepada pihak luar



JADWAL PERTEMUAN
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Bulan M-1 M-2 M-3 M-4

Jul #M-18/Motivasi

Agu #P1-02/Target & rencana 
FR FR-1 #P2-16/Evaluasi & 

rencana FR

Sep #P3-06/Persiapan FR #P4-20/Materi Pramuka 
& kelautan FR-2

Okt #P5-04/Evaluasi & 
rencana FR + destinasi FR-3 #P6-18/Evaluasi renang 

& latihan snorkeling

Nov #P7-01/Persiapan 
perjalanan 13-16/Perjalanan #R-29/Refleksi

1x motivasi + 7x persiapan + 1x refleksi



IDE KEGIATAN PERJALANAN
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Turunan dari hasil survei

Kegiatan Keterangan

Kemping Mendirikan tenda & masak

Survival Mancing/tangkap ikan - masak

Navigasi Susur pantai

Berenang Berenang darurat 
Snorkeling

Observasi & wawancara
Interaksi dgn penduduk (kenal kehidupan, makanan, 
budaya pulau) 
Belajar ekosistem & habitat



SUMBER DANA PERJALANAN
• 20% dana dari hasil usaha sendiri
• 40% dana dari hasil usaha regu
• 40% dana dari hasil usaha pasukan
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