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Sambutan
Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka
Yang saya hormati,
1. Para Pimpinan Kwarnas dan Andalan Nasional Gerakan
Pramuka,
2. Para Ketua Kwarda, Kwarcab, dan Kwarran Gerakan Pramuka,
3. Panitia Penyelenggara dan Pelaksana Jamnas XI Tahun
2022,
4. Adik-adik Pramuka Penggalang di seluruh Indonesia,
5. Para pembaca sekalian.
Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan, dan
Salam Pramuka,

Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso
Ka Kwarnas Masa Bakti 2018-2023
lalu ceria mengikuti Jamnas dengan dedikasi yang tinggi untuk
mencapai prestasi terbaik di arena Jamnas. Prestasi tersebut
antara lain tetap berusaha menjalin persaudaraan dengan
semua peserta dan panitia, yang merupakan salah satu upaya
kita untuk merawat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Marilah bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhannahuwata’ala, Tuhan Yang Maha Esa
karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat bertemu
kembali dalam keadaan sehat walafiat melalui Buletin Jambore Nasional (Jamnas) XI Tahun 2022 ini.

Kita juga harus meraih prestasi dengan menjadikan Jamnas XI sebagai Jamnas yang tetap berjalan baik meskipun
dalam situasi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kepatuhan
pada protokol kesehatan tetap harus diutamakan; termasuk
dengan melaksanakan SWAB antigen maupun PCR sebelum
dan sesudah kegiatan. Kita harus menjaga agar Jamnas XI tidak menjadi klaster baru penularan Covid-19.

Saya menyambut gembira terbitnya Buletin Jamnas ini.
Melalui buletin ini, saya berharap pembaca dapat menerima
informasi-informasi penting dan mengikuti perkembangan
Jamnas, yang merupakan kegiatan besar lima tahun sekali.

Kakak-kakak dan adik-adik yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama, Jamnas XI sebenarnya
akan kita laksanakan pada tahun 2021, yaitu 5 tahun setelah
Jamnas X pada tahun 2016. Akan tetapi, terjadinya pandemi
Covid-19 menyebabkan situasi dan kondisi ikut berubah. Kita
tak dapat lagi secara bebas menyelenggarakan kegiatan besar
di satu tempat, apalagi dilakukan selama berhari-hari.

Saya berharap agar informasi-informasi yang dimuat di dalam Buletin Jamnas ini dapat menjadi panduan dan pegangan
bagi kakak-kakak serta adik-adik dalam mempersiapkan diri
mengikuti Jamnas XI-2022. Pelajari dan diskusikan seluruh
informasi yang ada, agar semua anggota kontingen mendapatkan pemahaman yang benar. Jangan pernah ragu untuk bertanya pabila dirasa ada yang kurang jelas atau perlu pemahaman lebih lanjut.

Untuk mengatasi dan menanggulangi pandemi Covid-19
tersebut, tentunya kita harus menjaga diri dengan mematuhi
secara ketat protokol kesehatan. Hal-hal yang dapat kita lakukan diantaranya memakai masker, sering mencuci tangan
dengan sabun di air yang mengalir atau menggunakan larutan
pencuci tangan (hand sanitizer), menjaga jarak, mengurangi
kerumunan, dan sekaligus mengurangi mobilitas.

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirahmanirrahim,
saya ucapkan selamat membaca dan selamat mempersiapkan
diri mengikuti Jamnas XI-2022. Semoga segala upaya yang
kita lakukan bersama ini senantiasa mendapatkan ridho Allah
SWT. Amien.

Setelah setahun tertunda, saya berharap Jamnas XI dapat
dilaksanakan pada tahun 2022 ini. Memang harus diakui bahwa sampai saat ini pun situasi pandemi Covid-19 masih belum
dapat sepenuhnya ditanggulangi. Kondisi ini diperparah dengan adanya varian baru, Omicron, yang lebih cepat menyebar
dibandingkan varian sebelumnya.

Satu Pramuka untuk Satu Indonesia, Jayalah Indonesia
Terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om santi santi santi om,
Salam Pramuka!

Meskipun demikian, dengan ikhtiar kita untuk terus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan, saya berharap Jamnas XI dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang
telah direncanakan, yaitu pada 14 sampai 21 Agustus 2022
di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta)
Cibubur, Jakarta Timur.

Sentul-Bogor, 20 Februari 2022
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

Kakak-kakak dan adik-adik yang saya banggakan,
Tema Jamnas XI-2022 ini adalah “Ceria, Berdedikasi, dan
Berprestasi” dengan motto “Satyaku Kudarmakan, Darmaku
Kubaktikan”. Melalui tema dan motto tersebut, saya berharap
agar kita semua dapat menyelenggarakan Jamnas dengan sebaik-baiknya.

ذ
Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso

Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk se-

3

Panitia Menjalin Mitra dengan
Kementrian dan Lembaga

Tampak buldoser meratakan tanah di Perkemahan Putera (Kempa) 1, Buperta Cibubur,
pada Kamis 17 Februari 2022. Mereka melakukan cut and field (menggali dan menimbun)
Kempa dan Kempi 1 sampai dengan 5 untuk
digunakan dalam kegiatan Jamnas 2022. Alat
berat tersebut didatangkan oleh Dinas Bina
Marga Provinsi DKI Jakarta.

Panitia Jamnas. Ikut hadir dalam acara itu
Ketua Pelaksana Kak Budi Prayitno, Kak Berthold Sinaulan dan Kak Hasto Yuwono.
Pimpinan AJI dan AMSI siap mendukung
pelaksanaan Jamnas dengan menyebarluaskan informasi Jamnas ke media massa
dan wartawan. Mereka juga siap mendukung
Kwarnas dan Kwarda mengadakan pembinaan/pelatihan kepada peserta didik dan orang
dewasa Pramuka untuk menekan hoaks dan
ujaran kebencian di masyarakat.

Sejak akhir tahun lalu, Kwarnas mengirim
surat ke Gubernur DKI Jakarta untuk meminta
dukungan dalam penyelenggaraan Jamnas.
Bulan lalu, Sekjen Kwarnas Kak Bachtiar
Utomo memimpin pertemuan secara daring
dengan sejumlah Kepala Dinas di Pemprov
Jakarta. Kwarnas meminta bantuan Pemprov
Jakarta untuk memperbaiki sarana di Buperta
Cibubur.

Panitia Jamnas terus melanjutkan pertemuan dengan Kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk mensukseskan kegiatan lima tahunan ini. Selain itu
juga dengan pimpinan korporasi.

Selain dengan Pemerintah DKI, Kwarnas
juga menjalin kerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Pekan lalu, berlangsung
pertemuan secara daring dengan pimpinan
dua asosiasi tersebut dengan Bidang Humas

Rapat pertemuan Kwartir Nasional dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang dilakukan secara daring.

Peserta Jamnas X Tahun 2016 sedang mengikuti kegiatan
panahan.
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Sukseskan Jamnas XI Tahun 2022
Persiapan Kwartir Nasional dalam
Menyelenggarakan Pesta Akbar

M.AP Rapat dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir sore
hari. Begitu semangatnya demi mensukseskan Jamnas
XI Tahun 2022.

Kegiatan Jambore Nasional (Jamnas) merupakan
salah satu amanah Musyawarah Nasional (Munas) di
Kendari, Sulawesi Tenggara tahun 2018. Jamnas dalam
jadwal berlangsung tahun 2021 itu ditunda. Sebab virus
Covid-19 masih di mana-mana. Pada akhirnya tahun ini
pesta besar Pramuka Penggalang tingkat Nasional digelar 14-21 Agustus 2022 di Bumi Perkemahan Wiladatika, Cibubur.

Karena situasi dan kondisi masa pandemi maka peserta Jamnas tiap kwarcab hanya satu regu putra dan
satu regu putri, masing-masing 8 Pramuka Penggalang.
Ketentuan dan persyaratan seperti yang tercantum dalam surat edaran Kwarnas.
Peserta saat Jamnas harus tetap sehat. Sebab itu
panitia memikirkan keperluan dan kebutuhan mereka.
Tidur harus minimal 7 jam sehingga kegiatan pagi berakhir pada jam 4 sore. Kemudian setelah makan malam
baru ada kegiatan malam dan harus berakhir pukul
21.00 WIB atau 21.30 WIB.

Jamnas XI Tahun 2022 ini tentu berbeda dari Jamnas-Jamnas sebelumnya. Ya, karena negara kita masih
di masa pandemi bahkan kini sedang merebak virus
Corona jenis baru: Omicron. Kegiatan nasional yang
dihadiri 514 Kwarcab dari 34 Kwarda harus dipikirkan,
direncanakan dan dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan. Jamnas harus aman, nyaman, dengan tetap
ceria dan gembira untuk semua.

Peserta tidak boleh terlalu lelah dan mendapatkan
istirahat yang cukup. Bukan hanya peserta melainkan
juga panitia. Semua yang terlibat dalam Jamnas harus
berada dalam perkemahan. Ya peserta, pinkonda, pendamping maupun panitia. Seminim mungkin orang keluar masuk area perkemahan.

Walau tanpa modal awal panitia tetap bersemangat
mempersiapkan Jamnas. Panitia dari orang dewasa
harus bekerja sukarela demi terselenggaranya Jamnas
2022. Apa yang sudah disiapkan Kwarnas?

Oleh karena itu, harus diatur pengunjung yang datang.
Mereka harus SWAB antigen. Lalu jumpa di tempat terbuka, dan tidak dalam area perkemahan. Itu pun boleh
di jam berkunjung dengan menaati Protokol Kesehatan.
“Nanti harus dicari area yang terbuka di Buper,” kata
Kak Bachtiar.

Pada tanggal 10 Februari 2022 diadakan rapat Jamnas XI Tahun 2022. Rapat panitia penyelenggara Jamnas
berlangsung secara daring (127 orang) dan luring (30
orang) di Gedung Ki Hajar Dewantoro, Taman Rekreasi
Wiladatika Cibubur. Pimpinan rapat yaitu Sekjen Kwarnas, Kak Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar Utomo S.IP,

Waka Kwarnas/Ketua Komisi Pembinaan Anggota Muda (Binamuda) Kak Prof. Dr. S. Budi Prayitno MS
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mengatakan, bilamana listrik tidak mencukupi
tidak masalah. Yang utama listrik di jalan-jalan.
Urusan air harus diperhitungkan kebutuhannya.
Dari pengalaman terdahulu, air itu mencukupi
tapi pendistribusiannya kurang tepat waktunya.
Peserta butuh air banyak mulai jam 4 hingga
jam 6 tapi air bantuan datangnya jam 9 pagi.

Kebijakan
Umum
Penyelenggaraan
Jamnas XI Tahun 2022

“Pembagian natura seperti beras diberikan
satu kali untuk selama Jamnas,” kata Ketua
Panitia Penyelenggara Jamnas XI Tahun 2022.
Banyak hal yang dibahas dalam rapat. Semua
itu untuk kenyamanan, keselamatan dan kebahagiaan peserta Jamnas. Sekali lagi ditekankan,
kesukarelaan orang dewasa. Panitia masih harus bekerja keras dalam segala hal demi suksesnya Jamnas 2022.

•

Jamnas XI Tahun 2022 menerapkan
protokol kesehatan secara disiplin dan
ketat

•

Jamnas XI Tahun 2022 dilaksanakan
secara tertib, efektif, dan efisien

•

Jumlah
total
peserta,
pembina
pendamping, pinkonda dan panitia
maksimum 50% dari kapasitas Bumi
Perkemahan Wiladatika Cibubur

•

Pedagang dilarang berjualan di dalam
dan sekitar Bumi Perkemahan, kecuali
yang mendapat ijin dan diawasi dengan
ketat

Tinjau Lokasi Jamnas XI Tahun 2022
Baca berita terkini tentang Jamnas
XI Tahun 2022 di sini:

Peningkatan Fasilitas Bumi Perkemahan

1. https://pramuka.or.id/surat-edaraniii-jamnas-xi-tahun-2022/

Jambore Nasional ke-11 akan berlangsung 14-21
Agustus 2022 di Bumi Perkemahan (Buper) Wiladatika Cibubur. Peserta tentu berkemah dan berkegiatan
di buper. Untuk keperluan tersebut panitia penyelenggara meninjau lokasi Jamnas XI Tahun 2022.

2. https://jamnas11.pramuka.or.id/
mari-bersinergi-dan-berkolaborasisukseskan-jamnas-xi-tahun-2022/
3. https://jamnas11.pramuka.or.id/
ketentuan-umum-jamnas-xitahun-2022/
4. https://jamnas11.pramuka.or.id/
kwarnas-berikan-kesempatan2-peserta-tiap-kwarda-menjadikorespondensi-jamnas-xi/

Dengan mendatangi dan melihat lokasi untuk tempat tinggal dan beraktivitas, maka panitia mengetahui kekurangannya. Misalkan, tempat MCK kurang
bersih, tempat pembuangan airnya ke arah mana?
Kemudian didata yang ada serta kondisinya agar
dicarikan solusinya.
Dengan kerja sama, komunikasi yang lancar dan
kolaborasi serta bergotong-royong, diharapkan saat
Jamnas tidak banyak kendalanya.
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Berkenalan dengan Cibubur
Mengetahui Keadaan di Cibubur
Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka
Cibubur atau dikenal dengan Buperta Cibubur merupakan areal perkemahan seluas 210 hektar yang berada di pojok tenggara Provinsi DKI Jakarta, berbatasan
langsung dengan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
Kawasan ini sudah berkali-kali menjadi lokasi pelaksanaan Jambore Nasional sejak tahun 1973, termasuk
nanti di Jamnas XI Tahun 2022.

terjadi apabila menjalani aktivitas luar ruangan yang
memakan waktu yang cukup lama.
Catatan: Indeks panas adalah ukuran bagaimana
panas itu terasa di luar ruangan sebagai akibat dari
suhu udara dan kelembaban relatif digabungkan.

Akses Transportasi
Bandara Internasional Soekarno-Hatta berjarak 51
km dari Buperta Cibubur dan membutuhkan waktu 60100 menit perjalanan. Sementara itu, dari Pelabuhan
Tanjung Priuk hingga area perkemahan menempuh jarak 35 km dan 40-60 menit perjalanan.

Suhu Luar Ruang dan Heat Index
Berdasarkan data Weather-Atlas, pada bulan Agustus, suhu tinggi rata-rata pada dasarnya sama dengan pada bulan Juli - masih panas 31,6°C (88,9°F). Di
Cibubur, Indonesia, suhu rendah rata-rata adalah 22,5
°C (72,5 °F).

Informasi lebih lanjut tentang transportasi dan pengaturan perjalanan akan disampaikan dalam buletin
berikutnya.

Indeks panas rata-rata pada bulan Agustus dievaluasi
pada 39,6°C (103,3°F) yang sangat panas. Ambil tindakan pencegahan khusus karena kelelahan karena panas
atau heatstroke bisa saja kamu alami. Heatstroke dapat
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Kontingen
Bagaimana Mengirim Kontingen Cabang dan
Daerah?
Tiap Kwarcab mengirim:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiap Kwarda membentuk Pinkonda (Pemimpin Kontingen Daerah) yang terdiri dari 6 orang. Dari keenam itu
berfungsi sebagai Ketua, Sekretaris, Petugas Kesehatan dan Staff.

8 Penggalang Putra dan 8 Penggalang Putri.
Ketua dan Wakil Regu, diutamakan Penggalang
Garuda
1 Pembina Pendamping Putra dan 1 Pembina Pendamping Putri
Camp fee Rp 850.000 / orang
Surat Keterangan Sehat dari Dokter
Sudah vaksin minimal dosis kedua
Menunjukkan hasil SWAB Antigen/PCR Negatif dari
Daerah masing-masing
Menunjukkan hasil SWAB Antigen Negatif saat
screening kedatangan di Cibubur dan kepulangan
dari Cibubur.
Selama berkegiatan wajib mematuhi Protokol
Kesehatan dan mengikuti tata tertib pelaksanaan
Jamnas XI Tahun 2022.

•
•
•
•
•
•
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Camp fee Rp 1.000.000 / orang
Surat Keterangan Sehat dari Dokter
Sudah vaksin minimal dosis kedua
Menunjukkan hasil SWAB Antigen/PCR Negatif dari
Daerah masing-masing
Menunjukkan hasil SWAB Antigen Negatif saat
screening kedatangan di Cibubur dan kepulangan
dari Cibubur.
Selama berkegiatan wajib mematuhi Protokol
Kesehatan dan mengikuti tata tertib pelaksanaan
Jamnas XI Tahun 2022.

Apa tema dan motto Jamnas XI -2022?

Hubungi Kita

Ceria, Berdedikasi, dan Berprestasi

Email: kwarnas@pramuka.or.id dan
melalui media sosial kami di:

Ceria

Facebook
https://www.facebook.com/kwarnaspramuka

Jambore itu pestanya Pramuka Penggalang. Pesta
membuat ceria. Peserta Jamnas ini harus bisa ceria dalam berjambore di Cibubur. Karena bersukaria melakukan berbagai aktivitas, berkenalan dengan Pramuka
Penggalang dari berbagai daerah walau tetap menjalankan protokol kesehatan.

Twitter
https://www.facebook.com/kwarnaspramuka
Instagram
https://www.instagram.com/kwarnasgerakanpramuka/
https://www.instagram.com/jamborenasional2022/

Berdedikasi
Di Jamnas IX - 2022 Peserta pun mendapat berbagai
bekal untuk dirinya. Bekal keterampilan, pengetahuan
dan wawasan yang kelak berguna untuk dirinya dan
masyarakat. Karena kata “berdedikasi” itu adalah kata
kerja yang berarti “Mengabdikan diri (untuk, kepada)”.

Youtube
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Web
https://pramuka.or.id/
https://jamnas11.pramuka.or.id/

Berprestasi
Peserta yang hadir ke Cibubur ini adalah mereka yang
terpilih. Pramuka Penggalang yang memiliki prestasi.
Dari Jambore ini pun kelak mereka dapat banyak mengukir prestasi dalam kehidupan.v
Kata “berprestasi” memiliki makna “Mempunyai
prestasi dalam suatu hal (dari yang telah dilakukan,
dikerjakan, dsb)”

Ada Apa di Buletin Berikutnya?
• Buper Wiladatika Cibubur

Satyaku Kudarmakan Darmaku Kubaktikan

• Perkembangan dari Panitia

“Satya” merupakan janji Pramuka. “Darma” merupakan ketentuan moral Pramuka.

• Di Balik Layar

Arti dari motto ini yaitu bahwa setiap janji dan komitmen diri yang telah diucapkan dan atau dihayati menjadi
ketetapan yang harus ditepati dan dilaksanakan dalam
sikap dan perilaku sehari-hari.

• Wisata Edukatif

Motto ini merupakan bagian terpadu proses pendidikan untuk mengingatkan setiap anggota Gerakan Pramuka bahwa setiap mengikuti kegiatan kepramukaan
berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan Kode
Kehormatan.

• Jamnas Shop

• Jamnas Forever
• Instagrammable
• Pesan Panra
• Kabar Kontingen
• Giat Tantangan

Mari Ramaikan Jagat Media Sosial

#JamnasPramukaXI
#JamboreNasionalXIPramuka
#Ceria #Berdedikasi #Berprestasi

Satyaku Kudarmakan Darmaku Kubaktikan
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