
Black Book of Rover Scout II

Ideal Concept,

A Guide to Happy

Scouting

Ditra Ayi Kurniawan



ii

Black Book of Rover Scout 2: Ideal Concept, A Guide to
Happy Scouting

Cetakan pertama,

Penulis : Ditra Ayi Kurniawan
Penyunting : Dzunuwanus Ghulam Manar
Desain Sampul : Zainudin Ghozali
Tata Letak : Dirta Marina Chamelia

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku tanpa izin penerbit

ISBN

Isi di luar tanggung jawab percetakan



iii

RESENSI
IDEAL PROCESS adalah sebuah hasil permenungan mendalam

mengenai pengelolaan kegiatan bagi anggota muda,

khususnya Penegak. Sebagaimana kita pahami bersama

bahwa masih sangat kurang literatur pengelolaan kegiatan

bagi Pramuka. Pelatihan ataupun materi pengelolaan lebih

banyak bersifat lisan, kurang terdokumentasi dan

terdiseminasi serta sangat spesifik sesuai dengan satuan

yang diikuti. Bahkan tidak jarang menjadi sebuah rahasia

pengelolaan masing-masing satuan.

Buku ini mencoba mendobrak kebekuan tentang minimnya

hand out pengelolaan kegiatan dan sumber daya bagi

Penegak sehingga diharapkan menjadi inspirasi atau

semacam manual how to initiate & to manage activities.

Sudah barang tentu buku ini tidak berisi tips-tips, kutipan-

kutipan atau referensi selayaknya buku-buku manual-how-to

di pasaran. Buku ini sangat spesial karena ditulis dari

permenungan pribadi hasil pengalaman dan pendalaman

Penulis atas kiprahnya selama ini sebagai anggota maupun

Pembina Pramuka yang sempat melanglangbuana sampai ke

negeri orang. Sudah barang tentu buku ini sangat gue banget
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alias semacam bentuk sharing dan curahan pendapat Penulis

atas dinamika pengelolaan kegiatan bagi Penegak. Beragam

pertanyaan, pernyataan maupun gambaran-gambaran akan

memperjelas bagaimana sebaiknya perencanaan &

pengelolaan kegiatan serta sumber daya Penegak dilakukan.

Buku ini sangat penting dibaca oleh Pembina Penegak,

Penegak itu sendiri maupun anggota Pramuka lain yang ingin

mengetahui tahapan-tahapan dan dinamika pengelolaan

kegiatan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan sampai

dengan pembelajaran yang muncul dari setiap tahapan yang

dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan adanya buku ini akan

menjadi inspirasi dan motivasi pengelolaan kegiatan Penegak

yang lebih baik, lebih bermanfaat dan lebih progresif.

Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada, Penulis layak

mendapatkan apresiasi atas usaha kerasnya menulis &

menerbitkan buku ini secara mandiri & gotong-royong!

Selamat membaca & terinspirasi!

“Dzunuwanus Ghulam Manar”
Dosen Universitas Diponegoro
Andalan Daerah Kwartir Daerah Jawa tengah
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CATATAN PENULIS

Ideal concept, pada awalnya merupakan bagian isi

dari naskah asli buku Black Book of Rover Scout

yang  hanya  beredar  di  gudep  610  -  611  ITS

Surabaya. Ideal concept sendiri saya buat karena

keterbatasan waktu saya dalam mengasuh adik –

adik penegak di Ambalan 10 Nopember, sehingga

memunculkan ide untuk membuat sebuah

panduan membuat kegiatan dengan baik.

Istilah – istilah  dalam bahasa Inggris terpaksa

saya gunakan untuk membuat nama singkatan

yang   cukup eye catching dan mudah diingat.

Bagi saya mengingat kata “IDEAL” jauh lebih

mudah dari pada mengingat sebuah panduan

dengan judul yang lebih panjang.

Ideal concept lebih banyak menekankan tentang

pengelolaan kegiatan serta pembuatan sistem

yang mendukungnya. Tabel dan ilustrasi yang ada

para pembaca untuk mengaplikasikan konsep

yang ada dalam buku ini.
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Mudah – mudahan dengan terbitnya buku ini, bisa

menjadi inspirasi untuk pramuka penegak dalam

membuat dan mengelola kegiatannya.

Dan tentu juga buku ini tidaklah sempurna serta

masih banyak kekurangan didalamnya, segala kritik

dan saran dari semua pihak bisa disampaikan melalui

ayyx_9@yahoo.com.

Alhamdulillah ya Allah, terimakasih telah

memberikan inspirasi, terimakasih kepada istriku

Dirta, Gudep 05057 – 05058 dan Gudep 610 – 611,

mas Ghulam yang telah bersedia mengedit bukunya

sehingga menjadi lebih ciamik, kang Bayu Tresna atas

masukan dan review atas buku ini supaya bukunya

kelar, mas Ghoz atas desain cover dan layoutnya

yang maknyus dan serta banyak pihak yang sangat

berperan atas terbitnya buku ini.

Surabaya 10 Nopember 2013
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