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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilaksanakananya penelitian dengan metode wawancara ke 

masing-masing pihak maka didapatkanlah beberapa kesimpulan yang akan 

dijabarkan kedalam beberapa point berikut. 

1. Latar belakang yang pernah menjadi anggota Gerakan Pramuka 

semasa peserta didik juga menjadi alasan mereka untuk menjadikan 

Gerakan Pramuka sebagai wadah pengabdian dan pengembangan. 

2. Keinginan yang besar untuk mengembangkan Gerakan Pramuka 

walaupun sebelumnya tidak ada pengalaman berpramuka. 

3. Tingginya dukungan kepala daerah selaku Ketua Majelis Pembimbing 

Cabang Gerakan Pramuka di masing-masing cabang menjadi salah 

satu alasan kuat naiknya para pejabat publik khususnya pejabat 

dibidang Eksekutif menjadi Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 

di masing-masing cabang. 

4. Adanya politik anggaran di masing-masing cabang sehingga 

menyebabkan perlunya pejabat publik yang memimpin organisasi 

tersebut. 

5. Perlunya Gerakan Pramuka dipimpin oleh orang yang memiliki 

pengaruh dan power agar segala apa yang menjadi program kerja 

dapat berjalan sebagaimana mestinya. 
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6. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pasal tersebut 

sehingga banyaknya pelanggaran yang terjadi dan berkelanjutan. 

7. Tidak adanya wadah yang jelas disebutkan dalam penjelasan Undang-

Undang Gerakan Pramuka sebagai tempat penyelesaian perkara 

apabila adanya laporan. 

 

B. Saran 

Setelah dijabarkannya hasil penelitian Mengenai Implementasi 

Undang-Undang Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan 

Pramuka Pasal 27 maka ada beberapa saran yang akan penulis ajukan 

sebagai bahan pertimbangan kemajuan Gerakan Pramuka Nasional pada 

umumnya dan di jajaran Kwartir Daerah Riau pada khususnya : 

1. Perlunya dilaksanakan revisi Undang-Undang Gerakan Pramuka. 

2. Dalam pelaksanaan revisi nantinya perlunya di buat penjelasan yang 

jelas dan terang agar tidak adanya penafsiran yang berbeda. 

3. Perlunya dalam pembahasan revisi Undang-Undang Gerakan Pramuka 

melibatkan orang-orang yang berasal dari organisasi tersebut agar 

adanya kesepahaman antara yang menjalankan peraturan dan pembuat 

peraturan. 

4. perlunya dilaksanakan dengar pendapat/serap aspirasi kepada masing-

masing cabang dan daerah guna peningkatan kwalitas Gerakan 

Pramuka. 
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5. Perlunya Kwartir Daerah Riau membuat Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga sendiri sebagai aturan tambahan dalam 

menjalankan roda organisasi gerakan pramuka di jajaran Kwartir 

Daerah Riau. 

 

 

 

 

 


