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Pendahuluan 

Kepanduan merupakan karya dari Lord Baden-Powell yang didirikan pada 
tahun 1907, karya ini kemudian tersebar dan dapat diterima seluruh dunia karena 
kegiatan kepanduan merupakan kegiatan yang bersifat mendidik para pemuda 
untuk mandiri. Berdirinya perkumpulan Budi Utomo pada tahaun 1908 oleh Dr. 
Soetomo memberikan dorongan bagi tokoh pemuda Indonesia untuk berjuang 
memajukan bangsa dan negara Indonesia melalui perluasan pendidikan yang 
akhirnya bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan (Kwarnas, 1987:1). 
Awal sejarah kepanduan Indonesia dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda 
dengan mendirikan Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging (NIPV) pada 
tahun 1914 kemudian pada tahun 1916 Javanesche Padvinders Organisatie (JPO) 
yang didirikan oleh Mangkunegaran VII berdiri. Lahirnya JPO kemudian 
mendorong beberapa organisasi lain baik kepemudaan maupun politik pada masa 
pergerakan nasional untuk mendirikan organisasi kepanduan. Banyak dan 
berkembanganya organisasi kepanduan dimanfaatkan oleh organisasi kebangsaan 
untuk menyebarkan dan memperkuat kesadaraan nasional dilingkungan para 
pemuda Indonesia. Salah satunya adalah Organisasi Kepanduan Bangsa Indonesia 
(KBI). KBI merupakan organisasi kepanduan yang memiliki tujuan mempersatukan 
seluruh kepanduan Indonesia. Perjuangan KBI untuk mempersatukan kepanduan 
Indonesia ternyata tidak mudah karena terkendala banyak hal dan situasi. 

Perjuangan KBI untuk mempersatukan seluruh kepanduan Indonesia 
terwujud ketika dilaksanakan Perkemahan Kepandoean Indonesia Oemoem 
(Perkino) tahun 1941. Perkino merupakan suatu kegiatan perkemahan besar atau 
jambore yang melibatkan seluruh kepanduan Indonesia dengan tujuan persatuan.  
Peneliti memilih organisasi KBI karena organisasi ini dalam perkembangannya 
sangat menonjol, bersifat kebangsaan dan memiliki tujuan ingin mempersatukan 
seluruh organisasi kepanduan di Indonesia. Alasan pemilihan Perkino tahun 1941 
adalah peneliti menemukan peranan cukup besar KBI atas diadakannya kegiatan 
perkemahan besar tersebut. Alasan kedua, karena Perkino tahun 1941 
merupakan cita-cita dari KBI dalam perjuangannya menyatukan kepanduan 
Indonesia. Alasan terakhir, karena Perkino tahun 1941 merupakan awal 
terbentuknya persatuan dan kesatuan dari beberapa kepanduan Indonesia. 
Adapun tujuan peneliti mengambil penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 
latar belakang berdirinya organisasi Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) tahun 
1930, untuk mendeskripsikan perkembangan Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) 
1930-1940, untuk mendeskripsikan persiapan dan pelaksanaan Perkino tahun 
1941, dan untuk mendeskripsikan peranan Kepanduan Bangsa Indonesia dalam 
Perkino tahun 1941. 
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Berdirinya Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dan Latar Belakang 

Penemuan kepanduan oleh Baden-Powell memberikan dampak yang luas 
di seluruh dunia, menyebar dan diterima di seluruh dunia, karena kepanduan 
adalah pendidikan yang sangat berguna untuk melatih kecapakan, kedislipinan 
dan kemandirian para pemuda. Gerakan kepanduan Indonesia yang bergerak di 
bidang pendidikan, merupakan gerakan sejalan, seirama dan sejiwa dengan 
gerakan kemerdekaan Indonesia.  Paham patriotis kepanduan yang tertera pada 
buku  Scouting for Boys yang intinya “mendahulukan  negara, diri sendiri 
kemudian”  sangat cocok dengan pergerakan nasional karena kepanduan 
merupakan jalan terbaik  untuk mencetak kader-kader yang setia, karena hal itu 
akan memperkenankan pergerakan untuk mendidik para remaja (Margana, 2010 : 
322). Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi tonggak sejarah 
kebangkitan bangsa Indonesia. Mulai saat itu bangsa Indonesia menyingsingkan 
tekadnya untuk berjuang agar tercapai kemerdekaan negaranya. Pembawa 
organisasi kepanduan ke Indonesia adalah P. Jhon Smith dan Mayor de Yager 
pada tahun 1912 atas anjuran pengurus pusatnya di Negeri Belanda. Mengingat 
jaraknya jauh dengan pusatnya di Negeri Belanda dan sulitnya berkomunikasi, 
maka pengurus cabang NPO di Batavia, mendirikan Nederlandsche Indische 
Padvinders Vereniging (NIPV) (Kwarnas, 1987: 13). 

Organisasi kepanduan pribumi pertama baru berdiri tahun 1916 dengan 
nama  Javaanse Padvinders Organisatie (JPO) di Solo atas insiatif  dari 
Mangkunegaran VII. Tujuan didirikan organisasi  adalah untuk mendidik dan 
mengarahkan anak-anak terutama dalam hal pembentukan kepribadian dan 
keterampilan olah tubuh agar menjadi penduduk yang berguna dan berharga. 
Berdirinya JPO kemudian berdampak kepada organisasi kepemudaan maupun 
politik untuk mendirikan organisasi kepanduan, sehingga pada tahun 1920an 
banyak berdiri organisasi kepanduan seperti Jong Java Padvinderj, Syarikat Islam 
Afdeling Pandu, Hizboel Wathan, INPO, Al Wathany dan lain-lain. Bahkan 
menjelang tahun 1925 berbagai organisasi sosial politik dan keagamaan beramai-
ramai membentuk organisasi kepanduan yang dipandang cocok untuk dijadikan 
wadah pendidikan kader kepemimpinan bangsa. Organisasi-organisasi kepanduan 
itu diantaranya adalah  Al Kasjaaf, Tri Dharma (Kristen), Kepanduan Masehi 
Indonesia (KMI), Pandu Kesultanan, dan Sinar Pandu Kita (SPK). Hampir semua 
organisasi kepanduan tersebut mempunyai induk organisasi (Condronagoro : 
1977: 7). 

Pada tahun 1924 G.J. Rennfet datang ke Indonesia selaku utusan dari NPV 
(De Nederlandse Padvinders). G.J Rennfet melihat perkembangan kepanduan 
nasional yang sangat pesat dan juga melihat menurunnya jumlah anggota NIPV. 
Hal ini sangat disesalkan pemerintah Hindia-Belanda yang menganggap 
kepanduan nasional Indonesia telah mengarah untuk menentang kekusaaan 
penjajahan (Ahmaddhani, 1984 : 153). Pada 23 April 1926 NIPV di bawah 
pimpinan G.J. Rennfet mengadakan konferensi di Yogyakarta di rumah H. Dahlan 
(HW), dengan maksud untuk mengadakan koordinasi dan kerjasama hingga dapat 
mempersatukan seluruh kepanduan di Indonesia. Akan tetapi orientasi yang 
berbeda membuat ide G.J. Rannfet ini gagal (Kwarnas, 1987:17). Banyaknya 
organisasi kepanduan Indonesia yang berdiri membuat pemerintah kolonial 
merasa cemas dan khawatir sebab dengan berdirinya kepanduan-kepanduan 
Indonesia akan menambah tenaga penentang pemerintah penjajah dan tidak 
sebaliknya memperkuat pemerintah seperti kalau ia berdiri atas “dasar yang 



baik”. Oleh karena kemungkinan besar cita-cita nasional “Indonesia Bersatu” juga 
akan mendalam di perkumpulan-perkumpulan kepanduan, maka pihak  Belanda 
yang mulai khawatir dengan hal ini mencoba membelokan azas organisasi dengan 
jalan mengubah sedikit anggaran dasar NIPV dalam tahun 1928 menjadi lebih 
longgar. Tujuan perubahan anggaran dasar NIPV  adalah agar beberapa 
kepanduan nasional dan keagamaan mau mengabungkan diri dengan NIPV 
(Pringgodigdo, 1980:108). 

Tidak berhasilnya G.J Rannfet untuk mempersatukan organisasi-organisasi 
kepanduan Indonesia di bawah NIPV, membuat NIPV yang merasa mempunyai 
kekuasaan lebih tinggi, melarang pengunaan kata “padvinder” atau padvinderij” 
bagi kepanduan Indonesia. Dengan adanya larangan tersebut tokoh Sarekat Islam, 
H Agus Salim pada kongres SIAP tahun 1928, menyarankan untuk seluruh 
organisasi kepanduan untuk mengunakan nama Pandu atau Kepanduan  sebagai 
penganti nama yang dilarang oleh pemerintah Hindia-Belanda. Dengan nama baru 
khas Indonesia, pandu dan kepanduan itu lebih memberi semangat kebangsaan 
kepada para pandu dan pemimpin kepanduan untuk merintis jalan kearah 
kemerdekaan (Hartojo, 2003: 34) 

Sumpah pemuda tahun 1928 juga memberi dampak bagi kepanduan 
Indonesia yakni keinginan untuk menyatukan seluruh kepanduan Indonesia. 
Usaha penyatuan ditempuh dengan mendirikan Persatoean Antara Pandoe 
Indonesia (PAPI). Tujuan dari PAPI adalah membangunkan suatu uni diantara 
pengurus-pengurus besar kepanduan Indonesia dengan tujuan memperkuat 
hubungan satu sama lain. Tujuannya bukan politik, tetapi semangat ibu 
perkumpulan masing-masing juga hidup dalam perkumpulan kepanduan 
(Pringgodigdo, 1980:108), akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya usaha 
PAPI tersebut dinilai kurang berhasil. Hal ini dikarenakan semua organisasi 
kepanduan lebih mementingkan azasnya masing-masing untuk berkembang. 

Latar belakang berdirinya Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) tidak lepas 
dari peran Dr. Moewardi dan Kepanduan Jong Java (Pandu Kebangsaan) yang 
dipimpinya. Tanggal 13 September 1930 merupakan hari yang bersejarah karena 
keinginan Dr. Moewardi untuk mengadakan fusi dengan kepanduan lain tercapai. 
Setelah diadakan pertemuan antara pemimpin JJP, INPO dan PPS, dicapailah 
kesepakatan bahwa Pandu Kebangsaan, Pandu Pemuda Sumatera (PPS), dan 
Indoneisch Nationale Padvinders Organisatie (INPO) untuk melebur menjadi satu 
organisasi kepanduan dengan nama Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang 
merupakan pengabungan dari tiga kepanduan. Adapun yang merintis berdirinya 
KBI adalah (Kwarnas, 1987 : 18)  

a. Dr. Moewardi, Soeratno dan Soegandi dari JJP/PK. 
b. Soewardjo Tirtosoepono, dr. Soeparlan dan Pentor dari INPO. 
c. Prof. Dr. Bahder Djohan, dr  Nazir dan dr. Sjagat Yahya dari PPS 

KBI berasaskan kebangsaan, tidak berhaluan politik dan tidak menjadi 
bagian dari suatu partai atau politik, tetapi tidak melarang pandu-pandunya yang 
telah berusia 18 tahun di luar kepanduan ikut dalam pergerakan politik. Sesuai 
dengan anggaran dasar pasal 3 KBI memiliki tujuan sebagai berikut 

a. Ikut serta mendidik putra dan putri Indonesia, supaya menjadi warga negara 
yang sehat, bahagia dan berguna untuk nusa dan bangsa. 



b. Mempersatukan kepanduan yang berasaskan kebangsaan dan bersama-sama 
dengan organisasi kepanduan lain mengurangi rasa kedaerahan. 

c. Meluaskan rasa kebangsaan dan cinta tanah air sampai ke seluruh pelosok 
wilayah, serta memberi dasar perjuangan kemerdekaan dari bangsa Indonesia. 

d. Menghasilkan tenaga yang sanggup memikul kewajiban yang berat untuk 
kepentingan bangsa dan tanah air sebelum dan sesudah Indonesia merdeka 
(Kwarnas, 1987 : 18). 

Walaupun KBI berusaha mempersatukan seluruh organisasi kepanduan 
yang didirikan oleh bangsa Indonesia sendiri, namun kenyataannya masih banyak 
juga yang tidak mau bergabung dan tetap berdiri sendiri-sendiri dengan 
mempertahankan identitasnya masing-masing. Meskipun demikian KBI tetap 
terus berjuang untuk mempersatukan seluruh kepanduan dengan cara apapun. 

 

Perkembangan Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) tahun 1930-1940. 

Tiga bulan setelah dibentuk KBI kemudian mengadakan jambore di 
Ambarwinangun, Yogyakarta pada tanggal 23-28 September 1930. Jambore ini 
kemudian dikenal dengan nama Jambore Nasional KBI I. Dalam jambore ini 
dikunjungi oleh  30 cabang yang tersebar di Jawa, Bali, Madura dan Sumatera. 
Jambore tersebut juga menjadi pertemuan atau kongres pemimpin KBI. 
Pembicaraan dalam kongres itu dititik beratkan pada perumusan yang sudah ada 
berasal dari ketiga kepanduan yang telah menjadi satu untuk dipakai pedoman 
kerja KBI sampai ada ketetapan dari kongres (Mulyono, 1982: 37). Menjelang 
berakhirnya Jambore tiba-tiba pada waktu itu, di sekitar daerah Muntilan dekat 
Yogyakarta ditimpa bencana alam dengan meletusnya gunung Merapi. Pandu KBI 
yang sedang berjambore dikerahkan serentak untuk ikut serta membaktikan 
tenaganya untuk mengurangi penderitaan para korban bencana alam. 

Syarat pandu merupakan suatu kode kehormatan yang dipegang teguh, 
diamalkan dan dilaksanakan oleh pandu KBI. Dalam bahasa Belanda syarat-syarat 
pandu itu dinamakan Padvinderswet. Syarat-syarat pandu dari semua kepanduan 
hampir sama begitu juga dengan Gerakan Pramuka sekarang. Semuanya dengan 
memakai teladan syarat-syarat pandu Baden-Powell, hanya sedikit berubah sesuai 
dengan keperluan dari kepanduan masing-masing. Syarat-syarat pandu KBI  
berbunyi sebagai berikut (Pemimpin, Juli-September 1941: 125): 1. Seorang pandu 
itu seorang Ksatria, 2. Perkataan seorang pandu itu dapat dipercaya, 3. Seorang 
pandu itu setia, 4. Seorang pandu itu hormat dan suka menolong, 5. Seorang 
pandu itu tak mengenal perbedaan agama, golongan atau bagian, 6. Seorang 
pandu itu sayang kepada binatang, 7. Seorang pandu itu patih, 8. Seorang pandu 
itu riang hatinya, 9. Seorang pandu itu hemat, 10. Seorang pandu itu suci pada 
pikiran, perkataan dan perbuatanya. Sebelum mengamalkan 10 syarat pandu 
tersebut seorang pandu harus mengucapkan Janji Pandu. Janji Pandu diucapkan 
secara sukarela oleh seorang calon anggota pandu setelah memenuhi persyaratan 
keanggotaan. Adapun  Janji Pandu KBI berbunyi sebagai berikut : 

“Dengan Soetji hati saja berdjandji dengan soenggoeh-soenggoeh akan 
mendjadi Pandoe KBI jang sedjati” 

Meskipun satu kalimat janji pandu KBI meliliki banyak makna. Janji pandu juga 
sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi, 



mental, moral, ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisiknya, baik 
sebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya. 

Pandu-pandu KBI terdiri dari beberapa golongan atau tingkatan untuk 
laki-laki dan perempuan. Untuk golongan laki-laki tingkatan pandu terdiri dari  

1. Pandoe Muda (Welpen) (sebelumnya bernama Anak Srigala), untuk pandu 
yang berumur 8-13 tahun. 

2. Pandoe  (Verkenners) , untuk pandu yang berumur 13 -18 tahun 
3. Penuntun (Voortrekkers), untuk pandu yang berumur 18 tahun ke atas 

 
Tingkatan untuk golongan perempuan yaitu : 

1. Kurcaci atau Koertjatji (Kabouters), untuk pandu berumur 8-12 tahun. 
2. Pandoe Putri (Padvinders), untuk pandu yang berumur 12 – 17 tahun. 
3. Penuntun Putri (Voortrekters), untuk pandu yang berumur 17 tahun ke atas 

(Pemimpin, Juli 1941:61-62). 
Seorang pandu jika ingin melanjutkan ketingkatan selanjutnya harus mengikuti 
sebuah Ujian Pandu. Ujian Pandu tersebut berisi ujian syarat-syarat kecapakan 
seorang pandu bila ingin masuk ketingkatan berikutnya. Syarat kecakapan 
tersebut dapat berupa ujian fisik maupun psikis (Setyawan, 2009 : 68-69). 

Pada tanggal 21-27 Juni 1931 KBI melangsungkan Pertemuan Pemimpin II 
di Purworejo. Pertemuan ini besar sekali artinya bagi jalannya sejarah KBI 
selanjutnya, sebab di tempat itu permulaan dasar-dasar KBI diletakan oleh para 
pemimpin yang berasal dari tiga kepanduan kebangsaan tersebut. Dasar-dasar itu 
antara lain 

a. Mengesahkan nyanyian KBI ciptaan W.R. Soepratman sebagai lagu resmi KBI.  
b. Menetapkan warna pakaian kemeja dan celana pandu berwarna hijau 

kekuning-kuningan, setangan leher berwarna merah-putih dengan ketentuan 
merah dikanan dan putih di kiri dan warna pasukan ditandai dengan memakai 
pita dipundak (scouderlint) tiga warna yang panjangnya 12.5 cm, lebarnya 3 cm 
(Pandoe, Juli,1931: 4-5). 

Pada tanggal 30 Agustus 1931 dilakukan penetapan tentang emblem  KBI 
atau alat kemegahan di Troephius Gang Tengah. Penetapan emblem KBI ini 
dilakukan oleh jury yang diangkat oleh pengurus besar. Dalam sidang jury 
menetapkan ontwerp emblem dari saudara Iskandar dari pengurus KBI Bogor 
sebagai emblem resmi KBI. Ontwerp emblem KBI milik Iskandar memiliki 
gambaran keterangan Garuda terbang tinggi di atas gunung menuju kebintang, 
dari tempat yang gelap mencahari tempat yang bersahaja. Di bawah garis gunung 
terdapat kata sedia. Kata sedia sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu Be 
Prepared yang tak lain adalah motto dari kepanduan dunia. Pengertian sedia 
dalam emblem KBI mengandung arti bahwa seorang pandu itu harus siap sedia 
setiap saat bila diperlukan dalam keadaan apapun. Warna emblen berwarna 
kuning emas dan dasarnya berwarna hitam. Besar emblem gelijzijkdige driehoek 
(setiga sama sisi) dengan panjang 6 ½ cm semua sisinya (Pandoe, Oktober 1931 : 
66-67). 

Pada repotan KBI tahun 1931 dari majalah Pemimpin tahun 1932, Kwatier 
besar KBI menerbitkan mulai majalah yang bernama Pandoe. Pemimpin redakasi 
majalah ini dipegang oleh Komisaris Besar. Menurut Suradireja (1988:43) majalah 
Pandoe diterbitkan sebagai alat untuk penghubung  KBI dengan organisasi 



lainnnya pada masa itu. Selain majalah Pandoe KBI juga mempunyai majalah 
Pemimpin yang terbit tahun 1932. Majalah ini dikeluarkan oleh Pengurus Besar 
KBI. Bagian pemimpin besar dalam KBI terbagi menjadi dua kepemimpinan yaitu 
Pengurus Besar dan Kwartier Besar. Menurut repotan tahun 1931 dari Majalah 
Pemimpin (1932), dalam pertemuan besar di Jambore 1930 telah menetapkan 
bahwa yang terpilih menjadi ketua Pengurus besar adalah S. Tirtosoepono, 
sedangkan komisaris besar adalah Moewardi. 

Pada tahun 1932, KBI mengadakan Jambore Nasional II di Banyak daerah 
Batu. Perkemahan itu dipimpin langsung oleh Komisaris Besar KBI Moewardi 
sendiri sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Kwarnas, 1987: 24). Hasil 
pertemuan Pemimpin di Banyak itu menunjukkan langkah ke arah konsolidasi ke 
dalam dan keluar. Jambore yang dilangsungkan 19-21 Juli 1932 dikunjungi oleh 
wakil dari 69 cabang KBI. Putusan terpenting antara lain mengenai : Upacara 
Pelantikan Pandu, Upacara Pengibaran Bendera dan upacara pada hari-hari yang 
dimuliakan  oleh KBI, misalnya pada hari wafat Pangeran Diponegoro yang 
diperingati pada setiap tanggal 8 Februari yang kemudian dikenal dengan Hari 
Kebadjikan, Hari lahir R.A Kartini 21 April sebagai hari untuk pandu-pandu putri 
KBI, Hari lahir KBI 13 September dan sebagainya (Mulyono, 1982 : 37). Sesudah 
dilaksanaakan jambore tersebut  Moewardi meminta cuti karena ingin 
meneruskan belajar untuk meraih gelar dokter. Sebagai penggantinya dipilih 
Abdulrachim sebagai penganti Komisaris Besar yang dimulai 20 Agustus sampai 
Desember 1932. Dengan sendirinya kedudukan Kwartir Besar pun ikut berpindah 
ke Bandung, Jawa Barat. 

Jambore Nasional ke III diadakan di Solo pada 18-24 Juni 1934. Jambore 
ini dibuka pada hari minggu sore hari tanggal 18 Juni 1934 dan ditutup pada hari 
jum’at sore hari tanggal 23 Juni 1934 sehingga tanggal 24 Juni1934 pandu-pandu 
bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Rapat para pemimpin yang berlangsung 
di tengah-tengah  kesibukan jambore ini menghasilkan beberapa putusan 
sepertimencetak buku anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, buku  
petunjuk permainan, peraturan mendirikan cabang. Serta membahas dan 
menyetujui pembentukan Kwartir Daerah di bawah Komisaris Daerah (Mulyono, 
1982: 37).  

Pada tahun 1935 pada perkemahan persami (Perkemahan Sabtu-Minggu) 
di Pasar Minggu (sekarang  Karang Taruna, Jakarta). Kecuali para pengurus besar 
juga hadir pula Dr. Moewardi sebagai kembali sebagai Komisaris Besar. Dalam 
pertemuan pemimpin tersebut dibicarakan atau didiskusikan bagaimana caranya 
memperbaharui persaudaraan antar organisasi kepanduan Indonesia.  Rapat itu 
kemudian menghasilkan sebuah keputusan mengadakan perkemahan besar 
dengan nama  All Indonesia Jamboree. Satu Jambore untuk seluruh pandu 
Indonesia tanpa memandang pada golongan dan agama, asal bukan anggota NIPV 
(Kwarnas, 1987: 25). Dengan adanya kegiatan perkemahan besar ini ada harapan 
bahwa kepanduan di Indonesia akan dapat disatukan. 

Periode 1936 dimulai dengan penyelenggaraan Jambore Nasional KBI ke 
IV di Kali Urang, Yogyakarta. Perkemahan itu diadakan di lapangan Diponegoro, 
milik KBI Cabang Mataram (Yogyakarta), dan berlangsung dengan serba 
memuaskan di bawah pimpinan Komisaris Besar Dr. Moewardi. Pada pembukaan 
jambore di Kali Urang tahun 1936 Komisaris Besar Dr. Moewardi menyampaikan 
pidato yang sangat terkenal berjudul Jambore. Dalam jambore KBI di Kaliurang 



dihasilkan beberapa keputusan, bahwa dalam KBI akan dipakai nama tokoh-tokoh 
wayang dan nama tokoh perjuangan bangsa Indonesia untuk  nama regu, pasukan 
dan kelompok pandu KBI (Mulyono, 1982: 38-39). Pada bulan November 1937, 
KBI mendakan kursus pemimpin (pembina) secara tertulis dibawah pimpinan Mr. 
Santoso. Kursus itu dimaksudkan agar kekurangan pemimpin didaerah dapat 
teratasi dan agar jumlah mereka dapat selalu bertambah sesuai dengan 
berkembangnya organisasi. Tujuan diadakan kursus pemimpin tersebut adalah 

a. Mengadakan persatuan cara pimpinan KBI. 

b. Menambahi pengetahuan pada saudara-saudara pemimpin KBI dengan 
mengadakan kursus yang satu (gecentraliseerd). 

c. Mengadakan badan penasehat tentang cara-cara menuntun ke pimpinan yang 
sempurna (Pemimpin, Juli-September 1941 : 126-127). 

Pada tahun 1937 KBI mengalami krisis keuangan yang sangat parah, sebab 
iuran dari cabang-cabang tidak dapat masuk secara lancar. Sudah barang tentu 
hal tersebut menyebabkan Kwatir Besar banyak berfikir untuk mengatasinya. 
Pengurus Besar telah meminta kepada segenap cabang untuk mengirimkan oeang 
pengorbanan, tetapi rencana tersebut tidak ada hasilnya (Mulyono, 1982: 39). 
Tahun 1938 masalah keuangan itu akhirnya dapat teratasi.  Pada bulan Juli 1938 
bersamaan dengan Jambore Daerah Jawa Barat, Tengah dan Timur, Pengurus 
Besar KBI mengirim utusan ke perkemahan-perkemahan tersebut. Utusan KBI 
dikirim untuk menjelaskan perihal masalah keuangan yang membelit KBI. 
Ternyata usaha Pengurus Besar ini berhasil dengan baik. 

Menurut majalah Pemimpin 20 September 1940. Selama 10 tahun (1930-
1940) berdiri KBI telah miliki cabang dan kandidat cabang berjumlah 70 cabang. 
Susunan pimpinan besar KBI dalam pengurus dan Kwatir Besar pada tahun 1940, 
pucuk pimpinan Kwartir Besar dipegang oleh Dr. Moewardi dan Pengurus Besar 
dipimpin oleh Soeratno Sastroamidjojo. Keadaan Kwartir Besar pada waktu berdiri 
KBI, keadaan Kwartir Besar belumlah mencukupi, belum mencukupi disini adalah 
dalam hal tenaga yang berpengalaman (Pemimpin, 20 September 1940 : 141-146). 
Dalam mengatur kondisi organisasi baik di dalam dan di luar, KBI menjalankanya 
sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan yang ditetapkan oleh Bapak Pandu 
Dunia, Lord Baden-Powell. Aturan dan prinsip tesebut  terdapat dalam buku 
Wolfscub, Scouting for boys, Revering to Succes en Girl Guiding. Dengan memakai  
aturan dan prinsip-prinsip tersebut, KBI akan dapat membentuk karakter  seorang 
pandu yang berani dan cinta tanah air (Blumberger, 1931: 421). 

Pada tahun 1940 data mengenai pandu-pandu KBI sudah tercatat lebih 
dari 4000 pandu. 4000 pandu itu adalah pandu yang sudah memiliki soerat 
pengakoean (SP). Bagi pandu KBI yang tidak mempunyai SP tersebut maka dengan 
sendirinya bukan anggota KBI dan oleh karena itu cabang-cabang sudah 
diperingatkan untuk membelikan SP untuk pandu-pandunya (Pemimpin, Juli-
September 1941 : 115-118). Organisasi Kepanduan Bangsa Indonesia selama 10 
tahun berdiri telah menjadi organisasi kepanduan kebangsaan yang berjuang 
demi bersatunya Indonesia. Pasang-surut di dalam organisasi telah banyak dialami 
terlebih lagi tekanan yang diberikan oleh NIPV terhadap KBI. Hal tersebut tidak 
menyurutkan KBI untuk terus menjalankan tujuanya. Pada perkembangan tahun  
1941, Perkembangan KBI akan lebih tertuju mengenai persiapan dalam 
menghadapi Perkino.  



 

Persiapan dan Pelaksanaan Perkino. 

 Pada 26 April 1938, atas inisiatif Komisaris Besar KBI Moewardi diadakan 
pertemuan antara anggota Persatuan Antar Pandu Indonesia (PAPI) di Solo 
dengan mengundang beberapa Kwartir Besar Kepanduan lainnya untuk 
menjelaskan tentang cita-cita diadakannya All Indonesian Jambore (Soetomo, 
1984: 16-17). Gagasan itu dapat diterima baik oleh rapat, dan diperlukan sebuah 
badan yang dapat diserahi tugas melaksanakan jambore tadi. Mengadakan 
kegiatan perkemahan besar atau Jambore merupakan hal yang tepat untuk 
mempertemukan dan mempersatukan seluruh pandu-pandu Indonesia. 

Pada tanggal 30 April 1938 dalam konfrensi antara KBI, SIAP, Natipy, SPK 
(Sinar Pandu Kita) dan Hizboel Islam di Bandung diputuskan bersama mendirikan 
satu badan federasi yang bernama Badan Poesat Persaoedaraan Kepandoean 
Indonesia (BPPKI) (Pringgodigdo, 1980 : 193). BPPKI merupakan suatu badan yang 
ditugasi untuk mempersiapkan All Indonesian Jambore. Pengurus Besar BPPKI 
berada di Bandung, berdasarkan pertemuan 30 April 1938 susunan 
kepengurusanya adalah SIAP sebagai pimpinan atau ketua, KBI sebagai 
Sekretariaat, Natipy sebagai penningmeesterchap dan dua kepanduan lainya SPK 
dan HI sebagai komisarisen (Soeara BPPKI, 5 Februari 1941: 6-9). Menurut Semedi 
(dalam Margana 2010 : 322) federasi kepanduan akhirnya terbentuk pada tahun 
1938 ini yang dinamai dengan BPPKI, tampaknya kesediaan pandu pribumi untuk 
mendirikan federasi berkaitan dengan tumbuhnya tekanan dari NIPV. 

BPPKI kemudian berpindah pusat dari Bandung  ke Solo. Berpindahnya 
BPPKI ke Solo juga mengakibatkan berubah pula susunan kepengurusanya. 
Susunan pengurus BPPKI terdiri dari wakil-wakil : Ketua sdr. Sjamjoe H. Udaya 
(KBI), Penulis Sdr. Soenarto (SIAP), Bendahari sdr. Samto (Natipy) anggota sdr. 
Soedjono (Alwathony). Organisasi kepanduan yang menjadi anggota BPPKI antara 
lain Kwartir Besar KBI di Jakarta (Batavia), Centraal Bestuur Natipy di Bandung, 
Hoofdbestuur Alwatony di Solo, Kwartir Hizboel Islam di Madiun, Hoofdkwartier 
Kepanduan Islam Indonesia (KII) di Soerabaya dan Pengurus besar Sinar Pandu 
Kita di Malang (Soeara BPPKI, 5 Februari 1941: 6-9). Konfrensi BPPKI di Bandung 
pada pertengahan tahun 1938 tersebut memutuskan : Mengganti nama All 
Indonesian Jamboree menjadi Perkemahan Kebangsaan Indonesia Oemoem 
disingkat : Perkino, dengan alasan supaya nama itu sesuai dengan cita-cita 
kebangsaan dan diselenggarakan di Solo pada Juli 1940 (Soetomo, 1984:16-17). 
Alasan diadakan Perkino pada bulan Juli, dikarenakan karena pada bulan Juli 
bukan musim penghujan dan bulan Juli merupakan bulan dimana pandu-pandu 
masih menikmati liburan (Pemimpin, 1939: 3-4). Perkino yang akan diadakan di 
Solo akan dibawah pimpinan dan pengawasan prijajgoeng-prijagoeng dikota 
Surakarta atau Solo. 

Pada bulan April 1940, muncul berita mendadak bahwa pelaksanaan 
Perkino di Solo terpaksa dipindahkan ke Mataram (Yogyakarta). Alasan 
pemindahan tempat ini karena Solo tidak kuasa menerima beban sebagai komite 
Perkino. Meskipun tempat sudah diganti ke Mataram pelaksanaan Perkino di 
undur lagi waktu yaitu tahun berikutnya (tahun 1941). Alasan pengunduran 
Perkino adalah pecahnya perang di Negeri Belanda dan timbulnya staat van beleg 
(Soeara BPPKI, Februari 1941:6-9). BPPKI kemudian mengadakan konferensi di 



Solo pada tanggal 7-8 Februari 1941. Konfrensi ini merupakan pertemuan yang ke 
lima kalinya. Putusan-putusan yang diambil dalam konfrensi tersebut sebagai 
berikut (Soeara BPPKI, Maret 1941 : 16-17). 

1. Yang dapat diterima sebagai anggota BPPKI, ialah semua organisasi kepanduan 
dari bangsa Indonesia 

2. Untuk menyelesaikan suatu anggaran yang tentu, pula organisasi yang tegas 
maka disusun suatu badan komisi yang terdiri dari saudara-saudara Hertog, 
Samto, Soenarto, Soeharso dan Tjokosoedijo. 

3. Menetapkan bahwa Perkino akan dilangsungkan di Mataram pada akhir bulan 
Juli tahun 1941. 

4. Persediaan Perkino di Mataram diserahkan kepada suatu Comite van 
Ontvangst. 

5. Segenap kepanduan juga terikat di dalamnya harus menggiatkan diri 
berpropaganda dan datang ke Perkino. 

6. Yang dapat ikut ke-Perkino terbatas kepada kepanduan-kepanduan yang tiada 
terikat di dalam NIPV. 

7. Mengakui bendera merah Putih sebagai bendera persatuan Indonesia yang 
dipakai pula oleh BPPKI. 

8. Pandu-pandu yang dapat turut ke Perkino dibatasi kepada meraka yang 
sedikitnya telah mendapat insigne (tanda pengenal). 

9. Diadakan komando yang sama. Hal ini diserahkan kepada komisi yang 
mengatur akan diadakanya peraturan dan pembentukan organisasi BPPKI 

10. Pandu-pandu putri diperbolehkan ikut ke Perkino dengan diatur oleh 
kepanduannya masing-masing. 

11. Perkino insigne terserah komite Perkino di Mataram atau Yogyakarta. 
12. Soeara BPPKI  diterima sebagai majalah BPPKI dan harus dipupuk seperlunya 

bagi kelangsungannya. 
13. Kampleiding diserahkan kepada komite, sedang opperleiding masih tetap 

dipegang oleh secretariat BPPKI. 
14. Ditetapkan Secretariat lama untuk meneruskan perkerjaan hingga Perkino. 

Kemudian pada tanggal 20-21 Februari 1941 diadakan rapat komite 
Perkino dipendapa Taman Siswa yang dikunjungi lebih dari 60 orang. Hasil dari 
rapat tersebut ditetapkan susunan komite untuk Perkino di Mataram (Yogyakarta) 
19-13 Juli 1941. B.P.A Soerjodiningrat bertindak sebagai pelindung atau 
Pengayom sedangkan Ketua Mulia dipegang oleh R.M.A.A Tjokrohadikoesoemo. 
Untuk jabatan ketua Perkino dipegang oleh Dr. R. Riyo Martohoesodo dan wakil 
ketua R. L Sastrosepoetro. diantara susunan komite Perkino terdapat nama yang 
tidak asing yaitu Ki Hajar Dewantara. Pemimpin Taman Siswa itu menduduki 
jabatan sebagai majelis pengetua bersama istrinya (Soeara BPPKI, April 1941 : 32-
34). 

Seruan dan ajakan untuk berpartispasi dalam Perkino terus 
dikumandangkan. Bahkan bila perlu organisasi kepanduan di luar BPPKI juga ikut 
serta dalam Perkino, hal ini diharapkan bahwa persatuan Indonesia dapat tercapai 
dalam Perkino tersebut. Hal ini juga diutarakan Sjamjoe H. Udaya dalam soeara 
BPPKI (1941 : 30) yang sedikit kutipanya sebagai berikut 

“Dengan akan adanja Perkino itoe, maka kita BPPKI meminta kepada 
pimpinan organisasi-organisasi kepandoean Indonesia diloear 
keanggautaan BPPKI soepaja toeroet poela meramaikan Djambore 



kepandoean Indonesia Oemoem, itoe di-Djogjakarta jad. Besar 
pengharapan kita kepada toean-toean, bahwasanja djoega toean-toean 
akan menaroehkan minat yang sebesar minat kepada tjita-tjita kenang-
kenangan kita jalah tjita-tijta PANDOE INDONESIA BERSATOE. Dan 
Oentoek menoendjoekan tjita-tjita ini ialah ke PERKINO. Kita minta 
sesoedahnya toean - toean  membatja siaran ini dan sesoedah toean-
teoan timbang setoedjoe dengan adjakan kita ini oentoek djoega toeroet 
ke Perkino. Maka kita harap soepaja toean lekas berhoeboengan dengan 
kita” 

Petikan satu paragraf sarat propaganda dari  Sjamsoe H. Udaya tentang Perkino, 
memperjelas tujuan diadakannya Perkino untuk mempersatukan seluruh 
kepanduan indonesia lewat perkemahan. 

Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang, hari yang dinanti oleh pandu-
pandu dan kepanduan Indonesia. Sebuah pesta akbar untuk kepanduan Indonesia 
itu bernama Perkino. Perkino dimulai pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 1941 pukul 
08.00. Keadaan bumi perkemahan yang bertempat di Stadion Asri kota 
Yogyakarta tersebut sudah mulai ramai, sebab beberapa pandu dari berbagai 
organisasi kepanduan yang ikut serta dalam perkemahan ini sudah berdatangan. 
Seperti kegiatan perkemahan pada umumnya pandu-pandu yang datang didata 
dulu oleh komite penerimaan dan setelah itu langsung mendirikan tenda-tenda 
sesuai dengan petak masing-masing (Mulyono, 1982: 40). Berdasarkan jumlah 
pesertanya, Organisasi KBI merupakan organisasi kepanduan yang paling banyak 
pandu-pandunya dengan 564 orang, sedangkan Hizboel Wathan terbanyak kedua 
dengan 170 orang, kemudian di ikuti kepanduan Natipy 70 orang, KAKI 20 orang, 
Tri Darmo dan KMI 10 orang, Hizboel Islam 7orang, dan SPK dan Al Wathony 
masing-masing 2 orang (Pemimpin, Juli-September: 1941 : 97-103). 

Pada pukul 19.00 para tamu sudah mulai berdatangan. Masyarakat 
golongan menengah, bangsawan, para pemimpin, pendek kata para tamu dari 
segala macam golongan dan lapisan masyarakat hadir dalam pembukaan Perkino. 
Pukul 20.00 sesuai Programma Opisil Perkino api unggun upacara pembukaan 
dimulai. Suara terompet sudah terdengar dan para pandu segera berkumpul 
mengelilingi sebuah lingkaran timbunan kayu dimana titik tengahnya untuk api 
unggun. Sesuai jadwal pembukaan Perkino akan dimulai pukul 20.00 akan tetapi 
pembukaan baru dimulai beberapa menit kemudian upacara dimulai dengan 
perintah penjaga bendera untuk maju. Tak lama kemudian terdengar suara dari 
Sdr. Hertog “saudara Kutakwo, sekretaris komite Perkino, kami minta maju untuk 
menyalakan api unggun pertama”. Api Unggun pun menyala sebagai tanda 
berkorbarnya semangat persatuan dikalangan para pandu. Sesaat kemudian 
bendera persatuan dari BPPKI yang berwarna merah-putih dinaikkan, semua yang 
hadir bersikap hormat untuk menghormati bendera sesuai dengan aturan yang 
berlaku. Setelah itu para hadirin bersikap berdiri tegak untuk mendengarkan lagu 
Indonesia Raya dan kemudian dilanjutkan dengan pidato pembukaan dari 
HoodfCommite Perkino Dr. R. Riyo Martohoesodo untuk membuka secara resmi 
Perkino I. Setelah pidato dari HoodfCommite Perkino menyerahkan Perkino 
kepada majelis kepaniteraan BPPKI yang dipimpin oleh  Syamsoe H. Udaya. Pidato 
tersebut segera diikuti oleh sambutan wakil para peserta. Setelah acara api 
unggun pembukaan, para pandu dipersilahkan ketendanya masing-masing untuk 
beristirahat (Mulyono, 1982:41).  



Besoknya, hari Minggu tanggal 20 Juli 1941 pukul 15.30 para pandu mulai 
menyiapkan persediaan untuk acara berikutnya. Pukul 16.15 para pandu mulai 
berkumpul untuk mengadakan defile. Sementara itu para tamu yang diundang 
untuk menyaksikan defile, sudah mulai berdatangan. Diantara para tamu tersebut 
datang para tamu kerhormatan seperti Gubernur Yogyakarta Dr. L. Adam dan Sri 
Sultan Hamengkubuwono ke Perkino. Defile pandu-pandu dimulai disertai barisan 
pemusik, barisan bendera, barisan pandu putri  dan putra. Pada saat bagian 
barisan melalui tempat duduk kehormatan terdengar aba-aba yang diberikan 
pemimpin untuk hormat kepada tamu kerhotmatan. Setelah defile selesai 
kemudian anak-anak pandu mendemonstrasikan kecapakan mereka di tanah 
lapang itu. Demonstrasi yang diadakan adalah PPPK, Mobile transportsolonne, 
Seinschaag, pemeliharaan baji, menolong kebakaran, pencak, koetau, kecikatan 
(kecakapan) tangan, Fietsendraagbar, mendjerat (tali temali), dan kerapan sapi. 
Para pandu yang tidak ikut tidak berhenti untuk berteriak dengan yell-yellnya 
untuk memberi semangat (Mulyono, 1982:41 ; Pemimpin, Juli-September: 1941 : 
97-103). 

Pada hari selanjutnya senin tanggal 21 Juli 1941 Pukul 9.00 - 12.00 
diadakan  perlombaan ketangkasan dan pengetahuan dari ujian-ujian pandu. 
Perlombaan itu diantaranya adalah PPPK , membuat peta, membuat dapur, 
semboyan morse, tali-temali, membuat jembatan dan pengetahuan alam. 
Perlombaan ini dilanjutkan pada hari terakhir Perkino yaitu pada hari Rabu 
tanggal 23 Juli 1941. Pada sore harinya sekitar pukul 16.00 semua pandu 
berkumpul lagi untuk mengadakan duurloop dengan jarak 9 km, duurloop ini 
berakhir pada pukul 18.00. Hari ke empat Perkino tepatnya hari selasa tanggal 22 
Juli 1941 pukul 7.30 diadakan perlombaan umun atau olahraga. Perlombaan itu 
adalah korfball (bola tangan) untuk anak-anak besar, dan kastie untuk anak-anak 
kecil. Pukul 16.30 di stadion Asri diadakan dua pertandingan sepakbola atau 
sepakraga antara Pengurus Persatoean Sepak Raga Indonesia Mataram (PSIM) 
dengan Komite Perkino XI dan Perkino XI dengan PSIM. Pertandingan pertama 
merupakan pertandingan antar sesama pengurus dari (Pemimpin, Juli-September: 
1941: 130-131). 

Pada malam harinya 22 Juli 1941 berlangsung  Perkino Avond atau Malam 
Perkino yang diadakan di pendapa rumah Pengayom Perkino B.P.A 
Soerjodiningrat. Tempat ini sejak siang sudah dihias oleh komite bagian Malam 
Perkino yang diketuai oleh R.P Himodigdojo. Tidak kurang dari seribu orang pandu 
sehingga ruangan penuh sesak dengan pandu. Dalam acara “Malam Perkino” para 
organisasi kepanduan menampilkan beberapa kesenian untuk dipertujukan 
dengan istimewa dan akhir dari acara tersebut ditutup dengan lagu “ke-Perkino”. 
Dengan demikian “Malam Perkino” benar-benar mencapai hasil yang maksimal. 
“Malam Perkino” diadakan juga sebagai malam perpisahan karena keeseokan 
harinya adalah hari terakhir Perkino (Pemimpin, Juli-September 1941:111-112). 
Hari terakhir Perkino tanggal 23 Juli 1941 para pandu menggadakan Optocht atau 
pawai keliling Yogyakarta. Tidak semua pandu ikut dalam optocht. Dalam optocht 
para pandu membawa bendera masing-masing kepanduan lampion, genderang 
dan terompet. Pawai ini memberi kesan kepada masyarakat yang melihatnya, 
bahwa para pandu meskipun memiliki corak yang berbeda-beda tetapi antara 
satu dengan yang lain memiliki rasa persaudaraan yang mendalam sekali. Upacara 
penutupan Perkino diadakan pad pukul 20.00, acara tersebut diisi dengan upacara 
api unggun (Mulyono, 1982:41). 



Pada  putusan rapat BPPKI yang diselengarankan pada waktu Perkino 
selama 4 kali memutuskan untuk Perkino selanjutnya akan diselengarakan pada 
tahun 1944. Mengenai tempatnya akan masih ditentukan dalam rapat majelis 
BPPKI. Keputusan kedua yang penting adalah ditetapkan  susunan secretariataan 
yang baru yaitu Ketua adalah KBI, Penulis adalah KAKI, bendahari adalah Natipy 
dan Pemimpin tecnish commisse adalah SIAP yang semuanya berkedudukan di 
Surakarta. Ketiga adalah mengenai adanya Perkinostiching usul tersebut diterima 
dan uitvoering-nya akan diserahkan kepada sekretariaatan yang baru (Pemimpin, 
Juli-September 1941: 96-97). Perkinostiching merupakan sebuah badan yang akan 
mengelola dan menyelenggarakan Perkino II dan seterusnya. Kegiatan Perkino 
menjadi kegiatan kepanduan besar terakhir pada masa jaman penjajahan 
Belanda. Hal ini disebabkan tahun 1942 menjadi masa terakhir penjajahan 
Belanda di Indonesia karena digantikan oleh Jepang. Pada masa pendudukan 
Jepang kegiatan kepanduan nyaris diberhentikan, meskipun begitu semangat 
kepanduan masih melekat pada anggota-anggotanya. Semangat itu ditunjukan 
dengan terlaksanakan Perkino yang kedua pada tahun 1943 (Kwarnas, 1987: 28).  

 

KBI sebagai pencetus Perkino 

Terselenggarakannya Perkino atau Perkemahan Kepandoean Indonesia 
Oemoem tahun 1941 (Perkino I), tidak lepas dari peran satu organisasi yang 
berpengaruh pada waktu itu yaitu Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). Organisasi 
Kepanduan Bangsa Indonesia yang berdiri pada tahun 1930 merupakan organisasi 
kepanduan yang berasaskan kebangsaan yang mempunyai tujuan ingin 
mempersatukan seluruh kepanduan Indonesia. Berdirinya KBI pada tahun 1930 
menjadi awal sejarah baru perjuangan dan pemersatuan kepanduan Indonesia, 
setelah penyatuan kepanduan dengan membentuk suatu organisasi yang 
mewadahi beberapa organiasi kepanduan kurang berhasil. KBI mempunyai 
gagasan dengan menyelenggarakan perkemahan atau jambore untuk seluruh 
kepanduan Indonesia. Perkemahan tersebut  juga mempunyai tujuan 
mempersatukan kepanduan Indonesia bukan dalam bentuk organisasi namun 
dalam suatu acara perkemahan yang besar. Gagasan tersebut lahir ketika KBI 
mengadakan perkemahan sabtu minggu pada tahun 1935. 

Gagasan KBI untuk mengadakan perkemahan seluruh kepanduan 
terkesan sebagai sebuah percobaan, menginggat usaha untuk mempersatukan 
seluruh kepanduan selalu tidak berhasil. Akan tetapi sebuah percobaan itu 
menjadi sebuah kenyataan setelah gagasan dari KBI tersebut mendapat respon 
baik dari beberapa kepanduan dan bahkan dari masyarakat. Perkemahan seluruh 
kepanduan Indonesia dinamakan  All Indonesian Jamboree  yang kemudian 
berganti nama menjadi Perkemahan Kepandoean Indonesia Oemoem atau 
Perkino pada tahun 1938. Dalam kata Perkino tercantum arti yang dalam yaitu 
menyatukan segenap pandu dari seluruh Indonesia. Sifat dari Perkino adalah 
berkumpulnya beberapa jambore dari beberapa kepanduan Indonesia. Perkino 
adalah tempat untuk berdaya upaya guna mempersatukan pandu-pandu dari 
berbagai macam organisasi. 

Dr. Moewardi tokoh utama dari pencetus diadakanya Perkino menyambut  
antusias jambore tersebut.  Pada Jambore Nasional IV KBI di Kaliurang, Dr. 
Moewardi sempat berpidato tentang jambore. Kutipan kata-kata awal pidato Dr. 
Moewardi sebagai berikut (Pemimpin, Juli 1941 : 78).  



“Djambore ! 
Perkataan jang indah boenjinja, merdoe terdengarnja, jang 
menimboelkan peringatan-peringatan ni’mat kepada mereka jang telah 
tahoe mengoendjonginja....Banjak ringtangan-ringtangan dimasing-
masing tempat terseboet telah terjadinja, akan tetapi, hasil semunja jalah 
: Kepoeasan perasaan djikalau mengingat itoe dibelakang hari.” 

Kutipan pidato dr. Muwardi mengandung makna bahwa Jambore itu merupakan 
tempat indah untuk  berkumpul pandu-pandu, meskipun sudah tidak berada di 
jambore para pandu akan merasa senang jika mengingat apa yang dilakukan 
selama di tempat jambore. 

Demi terlaksanakanya jambore tersebut  pada tahun 1938 terbentuk 
sebuah badan yang bernama BPPKI, yang terbentuk dari lima organisasi 
kepanduan. Salah satu organisasi kepanduan pembentuk BPPKI adalah KBI. Dalam 
kepengurusan BPPKI, KBI berperan sebagai ketua, sebelum BPPKI pindah ke Solo 
posisi KBI sebagai secretariatan. Dalam BPPKI organisasi KBI diwakili oleh Sjamsoe 
H. Udaya. Peranan KBI dalam terlaksananya Perkino bergitu sentral. Selain sebagai 
pencetus gagasan penyatuan seluruh kepanduan Indonesia lewat jambore, 
usulan-usulan yang dilakukan oleh KBI dalam rapat BPPKI banyak diterima. Salah 
satu usulan KBI adalah tentang pelaksanaan Perkino yang harus diadakan bulan 
Juli. Syamsoe H. Udaya yang selaku wakil KBI dalam BPPKI membuat seruan 
kepada seluruh organisasi kepanduan Indonesia untuk ikut dan berpartisipasi 
dalam Perkino. Penyatuan kepanduan Indonesia yang merupakan cita-cita dari KBI 
akhirnya tercapai dengan diadakanya Perkino pada tanggal 19-23 Juli 1941. 
Pasang surut usaha yang dilakukan KBI telah banyak dilalui demi terciptanya 
persatuan Indonesia. Persatuan antar pandu itu pun terlihat dalam Perkino. 
Beraneka ragam pandu dari berbagai organisasi berkumpul dalam suatu acara 
besar. Hal ini menunjukkan bahwa putra-putri Indonesia dapat bersatu dalam 
lingkungan yang kuat. Terlaksananya Perkino telah membuat adanya 
persahabatan antar sesama pandu meski berbeda organisasi. Kemauan bersatu 
dan menggabungkan diri yang dilahirkan oleh perasaan kebangsaan juga tampak 
terang dikalangan kepanduan yang ternyata disalurkan dengan melalaui kegiatan 
perkemahan, tidak kurang terangnya daripada dikalangan pergerakan kaum muda 
umum atau dikalangan pergerakan orang dewasa (Pringgodigdo, 1980:194) 

 
KBI sebagai salah satu peserta Perkino tahun 1941. 

Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) tidak hanya berperan sebagai 
pencetus diadakanya Perkino, KBI juga berperan sebagai salah satu peserta atau 
kontingen terbesar dalam Perkino. Hal ini dikarenakan KBI membawa lebih dari 
500 orang untuk memeriahkan perkemahan akbar untuk seluruh kepanduan 
Indonesia. Usaha yang dilakukan KBI dalam mempersiapkan adalah dengan 
memperingatkan pandu-pandunya pada setiap latihan tentang adanya Perkino. 
KBI menghimbau cabang-cabang yang belum diakui supaya diichtiarkan atau 
diupayakan mendapat surat pengakuan, begitu pula untuk pandu yang sudah 
dilantik harus menpunyai surat pengakuan. Hal tersebut untuk memudahkan 
pandu-pandu agar dapat ikut ke Perkino. Kewajiban cabang-cabang selajuntnya 
adalah mengirimkan berita kepada Kwartir Besar tentang berapa banyak pandu 
yang akan turut ke Perkino,disertai dengan uang sokongan dari masing-masing 
pandu (Pemimpin, 20 Mei 1940 : 51-54). 

Kemudian untuk pandu yang turut ke Perkino untuk minta diperhatikan 
mengenai beberapa hal yang wajib diketahui diantaranya adalah Perkino 



diadakan di Stadion Asri dan sekelilingnya,tempat ini akan menjadi kebun raja. 
Tempat yang dekat dengan perkemahan adalah stasiun Ngabean yang berjarak 7 
menit jika berjalan kaki (Pemimpin, Juli 1941: 79). Berdasrakan verslag KBI di 
Perkino “kontingen” KBI di Perkino berjumlah 564 orang. Jumlah tersebut paling 
banyak diantara kepanduan-kepanduan yang lain, terbanyak kedua adalah 
kepanduan Hizboel Wathan yang mengirimkan 170 orang. 564 orang tersebut 
terdiri dari Pemimpin (Pembina), Pandoe, Pandoe Putri, Penuntun, Penuntun 
Putri, Pandoe Muda, Kurcaci dan beberapa orang dari Kwatir Besar dan Pengurus 
Besar. 

Tempat perkemahan untuk pandu-pandu KBI berada di antara kepanduan 
agama Kristen (utara) dan kepanduan beragama Islam (selatan). Oleh karena KBI 
paling banyak jumlah pandunya yang ikut maka tempat diberi tempat yang paling 
luas. Di sekitar tempat perkemahan KBI terdapat pohon-pohon njiur yang dapat 
digunakan sebagai tempat berteduh. Semua pandu-pandu ditempatkan satu 
dalam satu perkemahan kecuali pandu golongan putri dan golongan Pandoe 
Muda. Golongan Pandoe Muda berada didekat hoofdcomite sedangkan golongan 
putri berada di gedung Asri. Masing-masing cabang menghiasi tempat 
perkemahan dengan membuat gapura dari bamboe yang didapat dari Perkino. 
Dalam perkemahan KBI, diadakan pula kegiatan corveediesnt. Corveediesnt 
merupakan pekerjaan untuk menjaga dan membersihkan tempat perkemahan 
dan lain-lain. Pekerjaan ini meringankan dan memudahkan cabang dalam 
perkemahan. 

Pada akhir Perkino, perkemahan KBI mendapatkan perhargaan dari 
Hoofdcomite Perkino, karena perkemahan KBI merupakan  perkemahan yang 
bersih, teratur dan serba komplit. Serba komplit yang dimaksud adalah dalam 
perkemahan KBI terdapat kantor Pengurus Besar dan Kwatir Besar, kantor pos, 
tempat bacaan jika waktu istirahat, jam perkemahan, ordonnans oemoem dan 
corvee umum, rumah sakit perkemahan, pasar perkemahan, babier (tukang 
potong rambut) perkemahan, masjid, peta tempat perkemahan, papan 
pemberitaan dan gapura-gapura perkemahan. Penghargaan yang diterima oleh 
KBI adalah hadiah berupa genderang. Menurut verslag KBI di Perkino, dilaporkan 
bahwa semua pandu-pandu KBI yang mengikuti Perkino tidak ada yang 
mengerutu dengan tidak beralasan. Semua pandu-pandu KBI mengikuti Perkino 
ini menunjukan rasa gembira mengikuti perkemahan ini. terlebih lagi rasa 
kegembiraan itu terasa ketika mengikuti demonstrasi dan Perkinoavond. 
Mengenai kedislipinan para pandu ternyata masih kurang, karena masih banyak 
yang melanggar peraturan. Melanggar peraturan bisa berdampak pengurangan 
point pada perlombaan akan tetapi yang lebih penting tidak membawa penyakit 
ke perkemahan. Tentang kesehatan pandu-pandu KBI yang disebabkan oleh 
makanan belum mengganggu para pandu. Meski makanan tidak mengganggu 
kesehatan para pandu, tetap ada pandu-pandu yang sakit. Berdasarkan verslag 
KBI di Perkino, para pandu yang sakit disebabkan penyakit malaria dan kecelakaan 
dalam perkemahan. 

Kegiatan KBI di hari pertama Perkino pada tanggal 19 Juli 1941 adalah ke 
kantor hoofdcomite untuk penerimaan pandu-pandu dan menerima kartu 
Perkino, selanjutnya pandu-pandu KBI membuat tenda-tenda. Untuk para 
pemimpin besar (Kwartir dan Pengurus) KBI pada jam 18.00 berkumpul untuk 
mengadakan pertemuan dengan BPPKI untuk selanjutnya menerima perintah 
atau instruksi. Instruksi ini datang dari pemimpin umum Perkino. Pada pukul 
20.00 semua kepanduan termasuk KBI berkumpul dilapangan untuk mengadakan 



upacara api unggun pembukaan, kegiatan ini berakhir pada pukul 23.00 
(Pemimpin, Juli - September 1941 : 80). Hari kedua tanggal 20 Juli 1941 kegiatan 
kedua untuk Pandoe Moeda KBI. Pandoe moeda melakukan perlombaan kastie 
antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Selanjutnya sesuai programa Perkino 
semua pandu-pandu dari semua organisasi kepanduan melakukan defile dan 
demostrasi di tanah lapang Asri. Hari ketiga tanggal 21 Juli 1941, kegiatan KBI 
dimulai dengan perlombaan antar cabang KBI. Perlombaan ini berupa perlombaan 
regu. Setiap cabang harus mengirimkan wakilnya yang terdiri dari 1 regu 7 orang. 
Perlombaan yang dilombakan antara lain adalah ordonnance, membuat peta, 
lasseeren dan lain-lain, demikian juga untuk Pandoe Putri. 

Hari keempat tanggal 22 Juli 1941 dilaksanakan perlombaan lagi, akan 
tetapi perlombaan ini bersifat umum untuk semua kepanduan. Perlombaan yang 
diadakan adalah korfbal dan kastie. Dalam perlombaan ini KBI mendapat juara 
pertama untuk perlombaan korfball. KBI mendapat beker dari Majelis Luhur 
Taman. Pada sore harinya para pandu menyaksikan pertandingan sepak raga, 
akan tetapi tidak semua pandu menyaksikan pertandingan itu. Pandoe moeda KBI 
yang tidak ikut melakukan kegiatan permainan pandu moeda seperti naik perahu, 
naga tarung, jalan tank dan kaki tiga (Pemimpin, 20 Mei 1941 : 42). Kegiatan 
selanjutnya adalah mengikuti “Malam Perkino” atau Perkinoavond di rumah BPH 
Suryodiningrat. Pandu-pandu dari KBI paling banyak mengisi acara kegiatan 
malam Perkino. Pertunjukan yang dilakukan oleh KBI antara lain permainan anak-
anak dari Kurcaci, orde oefningen keduanya dari KBI Mataram, demonstrasi 
koenthau dari KBI Purworejo, kecapi orkest dan tari Sunda dari KBI Bandung, 
dagelan Mataram dari KBI Mataram dan terakhir adalah djanger dari KBI 
Surabaya. Semua cabang-cabang KBI yang tampil berdasarkan nomer urut karena 
yang tampil tidak hanya KBI saja. Malam Perkino selesai pada pukul 12.00 malam 
(Pemimpin, Juli -September 1941 : 111-112). Hari terakhir Perkino 23 Juli 1941, 
kegiatan awal diisi dengan melanjutkan perlombaan regu antar cabang-cabang. 
Kemudian pukul 16.00 semua pandu-pandu KBI berkumpul untuk latihan 
optocht,dan pada pukul 17.00 optocht dimulai. Sesuai dengan programma opisil 
Perkino Perkino ditutup dengan melakukan Upacara Api Unggun penutup pada 
pukul 20.00 (Pemimpin, Juli-September 1941: 97-103). 

Kegiatan para pemimpin dan pemimpin besar di Perkino ialah mengawasi 
para pandunya dan mengikuti rapat-rapat dengan BPPKI ataupun dengan Kwartir 
Besarnya sendiri. Selain mengadakan rapat pertemuan pemimpin, KBI juga 
mengadakan kursus pemimpim di Perkino. Tujuannya sama dengan kursus 
pemimpin tahun 1937. Hasil atau keputusan yang diperoleh dalam rapat 
pemimpin di Perkino adalah pertama menetapkan Nj. Soetarman sebagai Adjoeng 
Komisaris Besar Poetri. Selain itu ditetapkan pula komisaris-komisaris daerah 
bagian putri dan komisaris Pandoe Putri dan Kurcaci. Kedua adalah usul mengenai 
Pandoe Laoet diterima dengan beberapa tambahan. Tambahan tersebut adalah 
mengenai ujian untuk Pandoe Laoet. Ketiga merupakan putusan-putusan bersifat 
menguatkan rangcangan dari KBI untuk perkembanganya Putusan lain dari 
pertemuan pengurus besar dan cabang-cabang mengenai organisasi menetapkan 
ketua pengurus besar adalah Soeratno Sastroamidjojo dan ketua Kwatir Besar 
adalah Dr. Moewardi. Sesudah Perkino pada tanggal 10 Agustus 1941 KBI 
membuat lagi rancangan susunan kepengurusan Kwartir Besar (Pemimpin, Juli-
September 1941 : 110-111).  
 
PENUTUP 



Perkembangan organisasi Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) cukup 
menonjol. Banyak keputusan-keputusan penting dari beberapa jambore dan 
pertemuan pemimpin yang masih dipakai hingga sekarang. Keputusan-keputusan 
penting diantaranya adalah menetapkan warna merah-putih sebagai warna 
setangan leher dan warna bendera mereka, kemudian mendirikan Kwartier 
Daerah sebagai sarana untuk mengontrol cabang-cabang KBI didaerahnya dan 
juga untuk meringankan tugas dari Kwartier Besar. Pasang surut perkembangan 
organisasi KBI pernah dialami, seperti masalah keuangan tahun 1937, tekanan 
dari NIPV bahkan masalah kepemimpinan. Dr. Moewardi merupakan sosok 
pemimpin yang dibutuhkan oleh KBI. Dr. Moewardi selain berperan sebagai salah 
satau pendiri KBI, dia juga menjadi pemimpin utama atau komisaris besar di KBI.  

Tujuan KBI yang ingin menyatukan seluruh organisasi kepanduan 
Indonesia memunculkan ide atau gagasan. Untuk mengadakan perkemahan atau 
jambore bagi seluruh kepanduan Indonesia. Demi terlaksanakannya perkemahan 
tersebut tahun 1938 dibentuk suatu badan yang mengurusi persiapan Perkino 
bernama BPPKI. Dalam badan tersebut KBI sebagai salah satu pendiri dan ikut 
masuk dalam kepengurusanya. Alhasil lewat badan tersebut Perkino dapat 
terlaksana pada tanggal 19-23 Juli 1941 di Mataram (Yogyakarta). Perkino telah 
menjadi simbol pemersatu seluruh organisasi kepanduan. 

 
SARAN 

Peranan organisasi kepanduan khususnya KBI pada masa perjuangan 
hendaknya menjadi cerminan bagi Gerakan Pramuka sekarang, mengenai cara-
cara perjuangan KBI menyatukan seluruh kepanduan, meskipun persatuan itu 
muncul lewat kegiatan perkemahan. Bagi peneliti disarankan agar penelitian 
tentang sejarah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) menjadi inspirasi untuk 
meneliti organisasi-organisasi kepanduan yang lain. 
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