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RENUNGAN JIWA 

HARI PRAMUKA KE-52 / TAHUN 2013 

_______________________ 

 

 

Ada satu yang pada saat ini benar-benar mendengar. 

………………. segala jawaban yang keluar dari isi hatimu. 

 

Yang juga tahu, segala putusan-putusanmu. 

………………. untuk memulai sesuatu yang  baru. 

 

Seorang ahli pendidik pernah berkata : 

“Makin bertambah usia kita; makin cepatlah jalannya waktu” 

 

Atau dengan kata lain : 

“Hidup manusia tidak lama, dan segera akan berlalu” 

 

Mungkin besok sudah berakhir. 

Atau maut segera menjemput sewaktu-waktu. 

 

Apakah kita telah mempergunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya 

?. 

 

Ataukah telah kita sia-siakan hidup ini, tanpa berbuat sesuatu yang 

berguna ?. 

 

Apakah kita telah mengerjakan sesuatu tanpa manfaat bagi sesama ?. 

 

Apakah kita terlampau banyak mencari senang diri sendiri, tanpa 

peduli kepada orang lain ?. 

 

Siapakah yang pernah kita tolong dalam hidup ini ?. 

 

Masih adakah orang yang dapat kita tolong ?. 
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Selama hidup ini, pernahkah kita bertindak tidak adil ?. 

 

Adakah orang yang pernah kita lukai perasaannya ?. 

 

Apakah yang dapat kita perbuat, untuk memperbaiki kesalahan-

kesalahan itu ?. 

 

Masihkah ada jalan keluar ?. 

 

Masihkah ada manusia yang saling memaafkan diantara sesamanya ?. 

 

Ataukah kita merasa paling benar ? 

 

Semua itu Tuhan-lah yang tahu. 

 

Tuhan akan memaafkan kesalahan kita. 

Bila kita saling memaafkan sesama manusia. 

 

Itu berarti, kita manusia terhormat, yang suka bertaubat dan 

mengakui kekurangan diri sendiri. 

 

Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana disebut : 

“PANDU PERTIWI” 

 

Oleh karena itu, jika kita menggabungkan diri. 

Kita mendapat kesempatan berlatih dan berbakti. 

 

Berbakti dalam arti yang hakiki. 

 

Berarti tawaduk dan pasrah diri. 

 

Bertindak, berbuat sesuai hati nurani yang selalu diridhoi Illahi Robi. 

 

Gerakan Pramuka memiliki prinsip dasar : 
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- Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 

- Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam 

semesta. 

 

- Peduli pada diri sendiri. 

 

- Taat kepada kode kehormatan Pramuka Tri Satya dan Dasa Darma. 

 

Itulah cerminan tujuan yang mulia. 

 

Yang ingin dicapai semua anggota Pramuka, 

 

tidak memandang suku, golongan, Ras dan Agama. 

 

Semua satu, untuk bersatu. 

 

Bersatu membangun negeri tercinta ini. 

 

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Tanah Air dan Satu Bahasa Persatuan 

Indonesia. 

 

Serta tetap berkibarnya Sang Merah Putih di Persada Nusantara. 

 

Itulah janji kami “Pramuka Pandu Pertiwi” 

 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mendengar renungan jiwa kami. 

 

Indonesia jaya terhindar dari Disintegrasi. 

 

Amin. 
 


