
1 

KEPUTUSAN 
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA 

NOMOR : 022/KN/77 
TAHUN 1977 

TENTANG 
PETUNJUK PENYELENGGARAAN  

MAJELIS PEMBIMBING GERAKAN PRAMUKA 
  

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 
  

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Gerakan Pramuka, sebagaimana 
ditetapkan dalam Pasal 4 Anggaran Dasarnya itu, adalah 
tujuan yang tinggi dan besar: 

2. Bahwa untuk dapat menjalankan segala usaha yang 
perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang demikian 
tinggi dan besar itu, perlu pimpinan Gerakan Pramuka di 
semua tingkat diberi bimbingan dan bantuan oleh 
pemerintah dan masyarakat; 

3. Bahwa untuk  mengusahakan dan mengatur bimbingan 
dan bantuan dari pemerintah dan masyarakat itu, pasal 
13 Anggaran Dasar Gerakan Pramuka menetapkan bahwa 
tiap-tiap Kwartir dan pimpinan satuan Gerakan Pramuka 
diberi bimbingan dan bantuan moril, organisatoris, 
material dan finansial masing-masing oleh suatu Majelis 
Pembimbing; 

4. Bahwa supaya Majelis Pembimbing itu dapat 
menjalankan fungsinya tersebut, perlu para Anggota 
Majelis Pembimbing di semua tingkat berperan nyata dan 
aktif; 

5. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu petunjuk 
penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
106, Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 

  
Mengingat : 1. Pasal  13, Anggaran Dasar Gerakan Pramuka; 

2. Pasal-pasal 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, dan 106. 
Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka; 

3. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 
tahun 1974, Nomor 04/MUNAS/ 1974, tentang Pedoman 
Dasar Rencana Kerja Gerakan Pramuka Tahun 1974-
1978. 

  
Mendengar : 1. Saran Majelis Pembimbing Nasional Gerakan 

Pramuka; 
2. Saran Ketua Kwartir Nasional Harian Gerakan 

Pramuka. 
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MEMUTUSKAN : 

  
Menetapkan : Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing 

Gerakan Pramuka, sebagaimana diuraikan dalam 
lampiran surat keputusan ini. 

   Jikalau ternyata terdapat kekeliruan dalam surat 
keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan 
sebagaimana mestinya. 

  
   Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. 
  
  
    Ditetapkan di : Jakarta 
    Pada tanggal  : 2 Februari 1977, 
    Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 
        Ketua, 
  
 
 
 
      M. Sarbini 
      Letjen TNI 
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN 

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA 
NOMOR : 22/KN/77 

TAHUN 1977 
PETUNJUK PENYELENGGARAAN MAJELIS PEMBIMBING 

GERAKAN PRAMUKA 
  
  

BAB I 
PENDAHULUAN 

  
Pt.  1. Umum 

Menurut Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, Pasal 5, tentang Sifat 
maka Gerakan Pramuka adalah suatu perkumpulan yang 
membantu pemerintah  dan masyarakat dalam melaksanakan 
pembangunan dibidang pendidikan anak dan pemuda di luar 
pendidikan di lingkungan keluarga dan di luar pendidikan di 
lingkungan sekolah. 
a. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, Pasal 4, tentang Tujuan, 

menetapkan bahwa tujuan Gerakan  Pramuka adalah mendidik 
anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar 
metodik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaanya 
diserasikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan 
bangsa dan masyarakat Indonesia, agar supaya : 
1) Menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur, 
serta : 

a) Tinggi mental-moral budi pekerti dan kuat keyakinan 
beragamanya; 

b) Tinggi kecerdasan dan keterampilannya; 
c) Kuat dan sehat fisiknya. 

2) Menjadi warga negara Indonesia yang ber Pancasila, setia dan 
patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; sehingga 
menjadi anggota masyarakat yang baik dan beragama, yang 
sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa 
dan negara. 

b. Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 238 Tahun 
1961, perkumpulan Gerakan Pramuka ditetapkan sebagai satu-
satunya badan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang 
diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, dan 
penyelenggaraan pendidikan kepramukaan itu kepada anak dan 
pemuda Indonesia ditugaskan kepada perkumpulan Gerakan 
Pramuka. 

c. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, Pasal 9, tentang Usaha 
menetapkan bahwa Gerakan Pramuka berusaha mencapai 
tujuannya dengan jalan : 



4 

1) a) mengembangkan pada anggotanya rasa percaya diri sendiri, 
rasa berkewajiban, rasa                 tanggung jawab dan 
disiplin. 

b) (1) melatih panca indra; 
(2) melatih hasta karya; 
(3) mengadakan kesempatan untuk mempelajari macam-

macam kejuruan. 
c) melatih anggotanya dalam hal kebersihan dan kesehatan 

jasmani dan rohani. 
2) a) menanam dan mengembangkan pada anggotanya 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membimbing 
anggotanya untuk menjalankan ibadat menurut agamanya 
atau kepercayaannya masing-masing, dan mendidiknya 
supaya menghormati agama atau kepercayaan orang lain. 
Untuk dapat menjalankan usaha ini dengan lebih leluasa, 
maka dimana mungkin dibentuk Gugusdepan khusus, yaitu 
Gugusdepan yang terdiri dari anggota yang memeluk agama 
yang sama. 

b) membangun dan menyemaikan pada anggotanya rasa cinta 
dan setia pada tanah air, rasa tanggungjawab atas 
keselamatan dan kesejahteraan bangsa dan negara Republik 
Indonesia, dan membiasakan anggotanya mentaati 
perundang-undangan negara. 

c) melatih anggotanya untuk mempraktekkan semua sifat yang 
bersumber pada Pancasila. 

3) Melakukan segala usaha tersebut di atas sebanyak mungkin 
dengan praktek dan secara praktis, dengan mempergunakan 
sistem among, dan atas prinsip-prinsip dasar metodik 
pendidikan kepramukaan, yaitu : 
a) prinsip kesukarelaan; 
b) prinsip kode kehormatan dalam bentuk janji dan ketentuan-

ketentuan moral; 
c) sistem beregu; 
d) sistem satuan terpisah untuk anggota putera dan untuk 

anggota puteri; 
e) sistem tanda kecakapan; 
 f) kegiatan menarik yang mengandung pendidikan; 
g) penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani anak 

dan pemuda; 
h) keprasahajaan hidup; 
 i) swadaya. 

4) Pendirian Gugusdepan, Cabang, dan Daerah Gerakan 
Pramuka. 

5) Menyelenggarakan pendidikan tenaga kader Gerakan 
Pramuka. 

6) Mengadakan pertemuan anak dan pertemuan pemuda untuk 
memupuk kekeluargaan. 
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7) Mengusahakan fasilitas mengenai alat-alat perlengkapan 
untuk pelaksanaan pendidikan kepramukaan. 

8) Mengadakan penerangan ke dalam dan ke luar Gerakan 
Pramuka. 

9) Mengadakan hubungan dengan organisasi-organisasi lain yang 
tujuannya sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka, untuk 
mengembangkan persaudaran dan perdamaian sedunia. 

10) Usaha lain yang tidak bertentangan dengan perundang-
undangan negara serta kebijaksanaan umum Pemerintah, dan 
yang sejalan dengan tujuan Gerakan Pramuka. 

d. Untuk memungkinkan menjalankan segala usaha tersebut 
dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, Pasal 9, sehingga 
dapat secara efektif dan nyata mencapai tujuan tersebut dalam 
Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, Pasal 4, maka pimpinan 
Gerakan Pramuka memerlukan bimbingan dan bantuan dari 
Pemerintah dan masyarakat. 

e. Untuk mengusahakan dan mengatur bimbingan  dan bantuan 
dari Pemerintah dan masyarakat itu, Anggaran Dasar Pramuka 
menetapkan bahwa masing-masing Kwartir dan pimpinan satuan 
Gerakan pramuka diberi bimbingan dan bantuan, moril, 
organisatoris, dan finansial oleh suatu majelis. 

 f. Selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka 
Bab VIII, tentang majelis pembimbing itu diatur secara lebih 
terperinci dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 106. 

g. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 
1974, Nomor 04/MUNAS/1974, tentang Pedoman Dasar Rencana 
Kerja Gerakan Pramuka Tahun 1974 – 1978, menetapkan hal-hal 
tentang konsolidasi organisasi Gerakan Pramuka di antara lain 
bahwa harus diusahakan agar para Anggota Majelis-majelis 
Pembimbing di semua tingkat berperan nyata dan aktif, sesuai 
dengan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 

  
Pt.  2. Maksud dan Tujuan. 

a. Maksud dari petunjuk penyelenggaraan ini adalah mengatur 
lebih lanjut struktur organisasi, tata kerja, tata laksana, serta 
tugas, hak dan wewenang Majelis Pembimbing 

b. Tujuan petunjuk penyelenggaraan ini adalah untuk memberi 
pegangan kepada para Anggta Majelis Pembimbing supaya 
mereka dapat berperan nyata dan aktif, dan supaya Majelis 
Pembimbing di semua tingkat dapat menjalankan fungsinya 
sebagaimana diharapkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga Gerakan Pramuka, sehingga dengan bimbingan 
dan bantuan Majelis Pembimbing di semua tingkat itu Gerakan 
Pramuka dapat menjalankan segala usaha yang perlu dijalankan, 
dan dengan demikian dapat secara efektif dan nyata mencapai 
tujuan Gerakan Pramuka. 
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Pt.  3. Ruang Lingkup. 

Petunjuk penyelenggaraan ini meliputi hal-ikhwal yang 
berhubungan dengan Majelis Pembimbing, dari Majelis 
Pembimbing Nasional sampai dengan Majelis Pembimbing 
Gugusdepan dan Majelis Pembimbing Satuan Karya, yaitu : 
a. Pengertian, tugas pokok, dan fungsi. 
b. Organisasi. 
c. Pembagian tugas dan tanggung jawab. 
d. Tatacara kerja. 
e. Hubungan kerjasama. 
 f. Penutup. 

  
Pt.  4. Dasar. 

Petunjuk penyelenggaraan ini disusun berdasarkan : 
a. Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 238, Tahun 

1961, tentang Gerakan Pramuka. 
b. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagimana dilampirkan 

pada Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 12, Tahun 
1971. 

c. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, sebagaimana 
dilampirkan pada Keputusan Kwartir Nasional Gerakan 
Pramuka, Nomor 045/KN/74, tentang Anggaran Rumah Tangga 
Pramuka. 

d. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 
1974, Nomor 04/MUNAS/1974, tentang Pedoman Dasar Rencana 
Kerja Gerakan Pramuka Tahun 1974 – 1978. 

  
  

BAB II 
PENGERTIAN, TUGAS-POKOK DAN FUNGSI 

  
Pt.  5. Pengertian. 

Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka, disingkat MABI, adalah 
suatu badan yang berdasarkan Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 238 Tahun 1961, Anggaran Dasar Gerakan 
Pramuka, Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka dan 
Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 1974, 
dibentuk oleh Gerakan Pramuka pada tiap tingkat organisasinya 
dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat untuk 
mengusahakan dan mengatur bimbingan dan bantuan dari 
pemerintah dan masyarakat itu, sehingga dengan bimbingan dan 
bantuan itu Gerakan Pramuka dapat menjalankan segala usaha 
yang perlu dijalankan untuk dapat secara efektif dan nyata 
mencapai tujuan Gerakan Pramuka.  
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Pt.  6. Tugas-pokok. 
Tugas-pokok Mabi adalah memberi bimbingan dan bantuan moril, 
organisatoris, material dan finansial, kepada Kwartir atau 
pimpinan satuan Gerakan Pramuka yang bersangkutan. 
a. Kata-kata “memberi bimbingan” yang dimaksud di atas 

mengandung makna memberi tuntunan, memberi pengarahan, 
memberi saran, dan memberi nasehat. 

b. Kata-kata “memberi bantuan”  yang dimaksud di atas 
mengandung makna membeuka jalan, mengusahakan 
kesempatan, dan mengusahakan fasilitas. 

  
Pt.  7. Fungsi. 

a. Fungsi utama Mabi adalah memberi bimbingan dan bantuan 
kepada Kwartir atau pimpinan satuan Gerakan Pramuka yang 
berangkutan, untuk memungkinkan Kwartir atau pimpinan 
satuan Gerakan Pramuka itu : 
1) Menjalankan segenap usahanya untuk memecahkan masalah-

masalah moril, mental, dan psikologis, untuk meningkatkan 
kondisi dan kemampuannya. 

2) Menjalankan segenap usahanya untuk memecahkan masalah-
masalah organisatoris, termasuk dan terutama usahanya 
untuk meningkatkan jumlah dan kemahiran tenaga kader 
Gerakan Pramuka, yaitu tenaga Pembina Pramuka profesional 
di staf Kwartir dan tenaga Pembina Pramuka sukarelawan di 
Gugusdepan. 

3) Menjalankan segenap usahanya untuk memecahkan masalah-
masalah material, terutama untuk memperoleh alat-alat 
perlengkapan di tingkat Kwartir untuk dapat meningkatkan 
pendidikan tenaga kader Gerakan Pramuka, dan di tingkat 
Gugusdepan dan Satuan Karya untuk dapat menyelenggarakan 
pendidikan kepramukaan secara efektif. 

4) Menjalankan segenap usahanya untuk memecahkan masalah-
masalah finansial, terutama usahanya untuk mengumpulkan 
dana untuk dapat menjalankan usaha-usahanya tersebut pada 
ayat 2) dan 3) di atas, yaitu dengan usaha untuk memperoleh 
subsidi dan pemberian lain dari Pemerintah, dengan sokongan-
sokongannya dan pemberian lain dari masyarakat, dan dengan 
sumber-sumber keuangan lain, yang tidak bertentangan 
dengan perundang-undangan negara dan tiak bertentangan 
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan 
Pramuka. 

b. Fungsi organik Mabi adalah menyelenggarakan organisasi, tata-
cara kerja, dan administrasi MABI, untuk mendukung usahanya 
untuk dapat secara kontinu, teratur, dan baik memberi 
bimbingan dan bantuan kepada masing-masing kwartir atau 
pimpinan satuan Gerakan Pramuka yang bersangkutan. 
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BAB  III 

ORGANISASI 
  
Pt.  8. Bentuk dan tingkatan organisasi Mabi. 

a. Di tiap Kwartir dan pimpinan satuan Gerakan Pramuka 
dibentuk suatu MABI, yaitu : 
1) Di Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dibentuk Majelis 

Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, disingkat Mabinas, 
yang memberi bimbingan dan bantuan kepada Kwartir Nasional 
Gerakan Pramuka. 

2) Di tiap Kwartir Daerah Gerakan Pramuka dibentuk suatu 
Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka, disingkat 
Mabida, yang memberi bimbingan dan bantuan kepada Kwartir 
Daerah Gerakan Pramuka yang bersangkutan. 

3) Di tiap Kwartir Cabang Gerakan Pramuka dibentuk suatu 
Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka, disingkat 
Mabicab, yang memberi bimbingan dan bantuan kepada 
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka yang bersangkutan. 

4) Di tiap Koordinator Kecamatan Gerakan Pramuka dibentuk 
suatu Majelis Pembimbing Kecamatan Gerakan Pramuka, 
disingkat Mabitan, yang memberi bimbingan dan bantuan 
kepada Koordinator Kecamatan Gerakan Pramuka yang 
bersangkutan. 

5) Di tiap Desa dibentuk suatu Majelis Pembimbing Desa 
Gerakan Pramuka, disingkat Mabisa, yang memberi bimbingan 
dan bantuan kepada Ketua Majelis Pembimbing Satuan Karya 
di wilayah Desa yang bersangkutan. 

6) Di tiap Gugusdepan Pramuka dibentuk suatu Majelis 
Pembimbing Gugusdepan Pramuka, disingkat Mabigus, yang 
memberi bimbingan dan bantuan kepada Pembina Gugusdepan 
yang bersangkutan. 

7) Di tiap Satuan Karya Pramuka dibentuk suatu Majelis 
Pembimbing Satuan Karya Pramuka, disingkat Mabisaka, yang 
memberi bimbingan dan bantuan kepada Pemimpin Satuan 
Karya yang bersangkutan. 

b. Tiap Mabi lengkapnya terdiri dari : 
1) Seorang Ketua, 
2) Seorang atau beberapa orang Wakil Ketua, 
3) Seorang Ketua Harian, 
4) Seorang Sekretaris, 
5) Sejumlah orang Anggota. 

c. Jumlah Wakil Ketua Mabi dan jumlah Anggota Mabi ditentukan 
oleh Mabi masing-masing sesuai dengan keadaan dan kebutuhan 
Mabi nya. 

d. Jabatan Ketua Harian Mabi dapat dirangkap oleh salah satu 
Wakil Ketua Mabi. 
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e. Para Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, dan para Anggota 
Mabi dipilih dari pejabat Pemerintah dan tokoh masyarakat yang 
sekiranya memiliki pengetahuan, kedudukan, dan atau pengaruh 
yang diperlukan oleh Mabi untuk dapat memberi bimbingan dan 
bantuan moril, organisatoris, material, dan finansial kepada 
Kwartir atau pimpinan satuan Gerakan Pramuka yang 
bersangkutan. 

 f. Para Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, dan para Anggota 
Mabi diangkat, dilantik dan diberhentikan oleh Ketua Mabi yang 
bersangkutan. 

g. Ketua, para Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, dan para 
Anggota Mabi adalah Anggota Luar Biasa Gerakan Pramuka. 

h. Pemilihan personalia pada tingkat Mabi : 
1) Mabinas : 

a) Presiden/Kepala Negara adalah Ketua Mabinas, disingkat Ka 
Mabinas. 

b) Ka Kwarnas adalah ex-officio Anggota Mabinas. 
c) Para Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, dan para 

Anggota Mabinas dipilih oleh Ka Mabinas bersama Ka 
Kwarnas dari pejabat Pemerintah dan tokoh masyarakat 
tingkat nasional. 

2) Mabida : 
a) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I adalah Ketua Mabida, 

disingkat Ka Mabida. 
b) Ka Kwarda adalah ex-officio Anggota Mabida. 
c) Para Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, dan para 

Anggota Mabida dipilih oleh Ka Mabida bersama Ka Kwarda 
dan pejabat Pemerintah dan tokoh masyarakat di tingkat 
Propinsi/ Daerah Tingkat I yang bersangkutan. 

3) Mabicab : 
a) Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau Walikota adalah Ketua 

Mabicab, disingkat Ka Mabicab. 
b) Ka Kwarcab adalah ex-officio Anggota Mabicab. 
c) Para Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, dan para 

Anggota Mabicab dipilih oleh Ka Mabicab bersama Ka 
Kwarcab dan pejabat Pemerintah dan tokoh masyarakat di 
tingkat Kabupaten/Daerah Tingkat II, atau Kotamadya yang 
bersangkutan. 

4) Mabitan : 
a) Camat adalah Ketua Mabitan, disingkat Ka Mabitan. 
b) Kortan adalah ex-officio Anggota Mabitan. 
c) Para Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, dan para 

Anggota Mabitan dipilih oleh Ka Mabitan bersama Kortan dan 
pejabat Pemerintah dan tokoh masyarakat di tingkat 
Kecamatan yang bersangkutan. 

5) Mabisa : 
a) Kepala Desa adalah Ketua Mabisa, disingkat Ka Mabisa. 
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b) Seorang Pembina Gudep yang dipilih oleh para Pembina 
Gudep yang ada di Desa yang bersangkutan, dan seorang 
pemimpin Saka yang dipilih oleh para pemimpin Saka yang 
ada di Desa itu, adalah ex-officio Anggota Mabisa. 

c) Para Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, dan para 
Anggota Mabisa dipilih oleh KAMABISA bersama para 
Pembina Gudep dan para Pemimpin Saka yang dimaksud 
pada 5) b di atas dari pejabat Pemerintah dan tokoh 
masyarakat  tingkat Desa yang bersangkutan. 

6) Mabigus : 
a) Seorang tokoh masyarakat disekitar Gugusdepan, yang 

dipilih oleh para orang tua Pramuka-pramuka Gugusdepan 
itu, adalah Ketua Mabigus, disingkat Ka Mabigus. 

b) Pembina Gudep adalah ex-officio Anggota Mabigus. 
c) Para Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, dan para 

Anggota Mabigus dipilih oleh Ka Mabigus bersama pembina 
Gugusdepan dari para orang tua/wali Pramuka Gugusdepan 
itu dan tokoh masyarakat di sekitar Gugusdepan yang 
bersangkutan. 

7) Mabisaka : 
a) Seorang pejabat Pemerintah atau tokoh masyarakat setempat 

yang ada hubungan dengan bidang kegiatan Saka yang 
bersangkutan, yang dipilih oleh para Anggota Saka itu, 
adalah Ketua Mabisaka, disingkat Ka Mabisaka. 

b) Pemimpin Saka adalah ex-officio Mabisaka. 
c) Para Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, dan para 

Anggota Mabisaka dipilih oleh Ka Mabisaka bersama 
Pemimpin Saka dari tokoh masyarakat setempat yang ada 
hubungan dengan bidang kegiatan Saka yang bersangkutan. 

 i. Pemberhentian personalia Mabi 
1) Masa bakti Mabi, dan masa bakti Ketua, para Wakil Ketua, 

Ketua Harian, Sekretaris, serta para Anggota Mabi, tidak ada 
batas tertentu. 

2) Para Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, dan para Anggota 
MABI berhenti dari MABI yang bersangkutan karena : 
a) Meninggal dunia. 
b) Mengundurkan diri, atau 
c) Diberhentikan oleh Ketua Mabi. 

3) Ka Mabinas, Ka Mabida, Ka Mabicab, Ka Mabitan, dan Ka 
Mabisa berhenti dari Mabi yang bersangkutan karena berhenti 
dari jabatan Presiden/Kepala Negara, Gubernur/Kepala Daerah 
Tingkat I, Bupati/Kepala Daerah Tingkat II, Walikota, Camat, 
atau Kepala Desa. 

4) Ka Mabigus berhenti dari Mabigus yang bersangkutan karena : 
a) Meninggal dunia. 
b) Mengundurkan diri, atau 
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c) Oleh para orang tua Pramuka Gugusdepan itu dipilih orang 
lain sebagai Ka Mabigus. 

5) Ka Mabisaka berhenti dari Mabisaka yang bersangkutan 
karena : 

a) meninggal dunia 
b) mengundurkan diri, atau 
c) oleh para Anggota Satuan Karya itu dipilih orang lain sebagai 

KAMABISAKA. 
6) Ka Kwarnas, Ka Kwarda, Ka Kwarcab, Kortan, Pembina Gudep 

dan Pemimpin Saka berhenti dari Mabi yang bersangkutan 
karena berhenti dari jabatan Ka Kwarnas, Ka Kwarda, Ka 
Kwarcab, Kortan, Pembina Gudep atau Pemimpin Saka.  

  
  

BAB IV 
PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 

  
Pt.  9. Tugas dan tanggungjawab Ketua Mabi. 

a. Ketua Mabi mengetuai dan memimpin Mabi-nya. 
b. Ketua Mabi menyusun Mabi-nya bersama Ketua Kwartir, 

Pembina Gudep, atau Pemimpin Saka. 
c. Ketua Mabi mengangkat, melantik, dan memberhentikan para 

Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, dan para Anggota MABI. 
d. Ketua Mabi mengatur pelaksanaan tugas-pokok dan fungsi 

Mabi. 
e. Ketua Mabi mengatur pembagian tugas di antara para anggota 

Mabi. 
 f. Ketua Mabi memimpin sidang-sidang Mabi. 
g. Ketua Mabi mengadakan konsultasi dengan Majelis Pembimbing 

yang lain, baik secara horisontal maupun vertikal. 
h. Ketua Mabi mengadakan konsultasi dengan Kwartir atau 

pimpinan satuan Gerakan Pramuka yang bersangkutan. 
 i. Ketua Mabi mengirim wakil-wakil Mabi -nya ke musyawarah-

musyawarah Gerakan Pramuka yang dapat dihadiri oleh Mabi -
nya. 

 j. Ketua Mabi tidak bertanggungjawab kepada suatu pejabat, 
instansi atau fihak tertentu. 

  
Pt.10. Tugas dan tanggungjawab Wakil Ketua Mabi. 

a. Wakil Ketua Mabi adalah pembantu terdekat Ketua Mabi dan 
mewakili Ketua Mabi apabila Ketua Mabi berhalangan 
menjalankan tugasnya. 

b. Wakil Ketua Mabi menjalankan tugas-tugas yang secara khusus 
diserahkan kepadanya oleh Ketua Mabi. 

c. Wakil Ketua Mabi bertanggungjawab kepada Ketua Mabi. 
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Pt.11. Tugas dan tanggungjawab Ketua Harian Mabi. 
a. Ketua Harian Mabi menjalankan tugas sehari-hari Ketua Mabi. 
b. Ketua Harian Mabi menjalankan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan dan petunjuk Ketua Mabi. 
c. Ketua Harian Mabi dibantu oleh Sekretaris Mabi. 
d. Ketua Harian Mabi bertanggungjawab kepada Ketua Mabi. 

  
Pt.12. Tugas dan tanggungjawab Sekretaris Mabi. 

a. Sekretaris Mabi adalah pembantu terdekat Ketua Harian Mabi 
didalam menjalankan tugas sehari-hari tugas Ketua Mabi. 

b. Sekretaris Mabi menjalankan tugasnya dengan tujuan 
melancarkan tugas Mabi dan menjamin kontinuitas hubungan ke 
dalam dan keluar Mabi. 

c. Sekretaris Mabi menitikberatkan kegiatannya pada pekerjaan : 
1) Pemikiran dan perencanaan. 
2) Pengumpulan data, penyimpanan data, dan penilaian data. 
3) Penatausahaan. 

d. Sekretaris Mabi mengatur dan menyelenggarakan Sekretariat 
Mabi, jika perlu dibantu oleh seorang atau beberapa orang, 
sesuai dengan keperluan tugas Mabi. 

e. Sekretaris Mabi mengusahakan agar Ketua, para Wakil Ketua, 
Ketua Harian, dan para Anggota Mabi memperoleh secara 
kontinu bahan informasi tentang dan sekitar Gerakan Pramuka. 

 f. Sekretaris Mabi memberi pelayanan administratif kepada Mabi. 
g. Sekretaris Mabi bertanggungjawab kepada Ketua Harian Mabi. 

  
Pt.13. Tugas dan tanggungjawab Anggota Mabi. 

a. Anggota Mabi mengajukan saran dan bahan informasi kepada 
Ketua Mabi dalam rangka usaha meningkatkan pemberian 
bimbingan dan bantuan Mabi kepada Kwartir atau pimpinan 
satuan Gerakan Pramuka yang bersangkutan. 

b. Anggota Mabi mengadakan saling konsultasi dan koordinasi. 
c. Anggota Mabi mengikuti semua sidang Mabi. 
d. Anggota Mabi melaksanakan segala keputusan Sidang Mabi. 
e. Anggota Mabi melaksanakan tugas yang secara khusus diberi 

oleh Ketua Mabi kepadanya. 
 f. Para Anggota Mabi bertanggungjawab kepada Ketua Mabi. 

  
  

BAB V 
TATA CARA KERJA 

  
Pt.14. Pelaksanaan tugas Mabi. 

a. Tugas Mabi sehari-hari dijalankan oleh Ketua Harian Mabi 
dibantu oleh Sekretariat Mabi. 

b. Tatacara kerja Mabi ditujukan kepada pelaksanaan tugas secara 
berdayaguna dengan hasil yang maksimal didalam usaha Mabi 
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memberi bimbingan dan bantuan kepada Kwartir atau pimpinan 
satuan Gerakan Pramuka yang bersangkutan. 

c. Dalam melaksanakan tugasnya, Mabi masing-masing 
bertanggunjawab kepada Ketuanya. 

  
Pt.15. Persidangan Mabi. 

a. Jumlah sidang Mabi ditentukan sebagai berikut : 
1) a) Mabinas bersidang sedikitnya sekali setahun. 

b) Sedikitnya sekali dalam waktu dua tahun Mabinas 
mengadakan sidang bersama para Ka Mabida. 

2) a) Mabida bersidang sedikitnya sekali dalam waktu enam 
bulan. 

b) Sedikitnya sekali setahun Mabida mengadakan sidang 
bersama para Ka Mabicab yang ada di Daerahnya. 

3) a)  Mabicab bersidang sedikitnya sekali dalam waktu tiga 
bulan. 

b) Sedikitnya sekali dalam waktu enam bulan Mabicab 
mengadakan sidang bersama para Ka Mabitan yang ada di 
Cabangnya. 

4) a) Mabitan bersidang sedikitnya sekali dalam waktu dua 
bulan. 

b) Sedikitnya sekali dalam waktu enam bulan Mabitan 
mengadakan sidang bersama para Ka Mabisa yang ada di 
Kecamatannya. 

5) a) Mabisa bersidang sedikitnya sekali dalam waktu dua 
bulan. 

b) Sedikitnya sekali dalam waktu enam bulan Ka Mabisa 
mengadakan sidang bersama para Ka Mabigus dan para Ka 
Mabisaka yang ada di Desanya. 

6) Mabigus bersidang sedikitnya sekali sebulan. 
7) Mabisaka bersidang sedikitnya sekali sebulan. 

b. Sidang Mabi dapat diadakan atas dasar : 
1) Putusan ketua Mabi. 
2) Saran seorang Wakil Ketua Mabi atau Ketua Harian Mabi 

kepada Ketua Mabi. 
3) Usul Sekretaris Mabi yang diajukan lewat Ketua Harian Mabi 

kepada Ketua Mabi. 
4) Usul seorang Anggota Mabi, diperkuat oleh sedikitnya tiga 

orang Anggota Mabi yang lain, yang diajukan lewat Ketua 
Harian Mabi kepada Ketua Mabi. 

c. Sidang Mabi dihadiri oleh ketua Mabi, para Wakli Ketua Mabi, 
Ketua Harian Mabi, Sekretaris Mabi, dan para anggota Mabi. 

d. 1) Oleh Ketua Mabi dapat diundang orang-orang lain untuk 
menghadiri Sidang Mabi. 
2) Di dalam sidang Mabi, para undangan itu berhak bicara, tetapi 

tidak berhak suara. 
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e. Keputusan Sidang Mabi diadakan berdasarkan musyawarah dan 
mufakat. 

 f. Hasil-hasil sidang Mabi dicatat, dikompilasi, dan didistribusikan 
oleh Sekretaris Mabi kepada Ketua, para Wakil Ketua, Ketua 
Harian, dan para Anggota Mabi, dan di mana perlu juga kepada 
pihak-pihak lain yang bersangkutan. 

  
  

BAB VI 
HUBUNGAN, KOORDINASI, DAN KERJASAMA 

  
Pt.16. Hubungan dengan Kwartir atau pimpinan satuan Gerakan 
Pramuka. 

a. Untuk dapat berperan nyata dan aktif dan untuk dapat memberi 
bimbingan dan bantuan secara konsepsional, efektif dan efisien, 
masing-masing Mabi menyelenggarakan suatu hubungan, 
koordinasi, dan kerjasama yang sangat erat dengan Kwartir atau 
pimpinan satuan Gerakan Pramuka yang bersangkutan. 

b. Untuk itu Mabi masing-masing menciptakan suatu iklim 
hubungan yang baik dengan Kwartir atau pimpinan satuan 
Gerakan Pramuka yang bersangkutan sehingga dapat 
menghayati keadaan, dan perkembangan Kwartir atau pimpinan 
satuan Gerakan Pramuka. 

c. Antara Mabi dan Kwartir atau pimpinan satuan Gerakan 
Pramuka yang bersangkutan diselenggarakan tukar menukar 
bahan informasi. Demikian pula antara Mabitan dan para Mabisa 
yang bersangkutan. 

d. Oleh Kwartir masing-masing dan pimpinan satuan Gerakan 
Pramuka diberi laporan periodik dan insidentil kepada Mabi yang 
bersangkutan, termasuk laporan keuangan tahunan yang dibuat 
dengan bantuan seorang ahli keuangan, dan yang sudah diteliti 
oleh seorang akuntan yang tidak memihak atau oleh suatu 
panitia verifikasi yang dibentuk oleh musyawarah Gerakan 
Pramuka yang bersangkutan. 

e. Ketua, para Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, dan para 
Anggota Mabi senantiasa diundang untuk menghadiri semua 
musyawarah, rapat, pertemuan, kegiatan, dan acara lain yang 
diselenggarakan oleh Kwartir atau pimpinan satuan Gerakan 
Pramuka yang bersangkutan, dimana mereka berhak bicara 
tetapi tidak berhak suara. 

  
Pt.17. Hubungan antar Mabi. 

a. Mabi masing-masing mengusahakan suatu hubungan, 
koordinasi dan kerja sama dengan MABI- Mabi yang lain, baik 
secara horisontal maupun secara vertikal. 

b. Untuk itu, antara Mabi diusahakan tukar menukar bahan-
bahan informasi. 
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Pt.18. Hubungan dengan instansi Pemerintah. 

a. Mabi masing-masing berusaha untuk merupakan saluran 
hubungan timbal balik antara Kwartir atau pimpinan satuan 
Gerakan Pramuka yang bersangkutan dan instansi-instansi 
Pemerintah yang setingkat. 

b. Kwartir atau pimpinan satuan Gerakan Pramuka dapat lewat 
Mabi yang bersangkutan menyalurkan bahan informasi, 
termasuk kesulitan, kekurangan, dan kebutuhannya, kepada 
instansi-instansi Pemerintah yang setingkat. 

c. Instansi-instansi Pemerintah dapat lewat Mabi yang 
bersangkutan menyalurkan bimbingan, pengarahan, dan 
bantuannya kepada Kwartir atau pimpinan satuan Gerakan 
Pramuka yang setingkat. 

  
Pt.19. Hubungan dengan masyarakat. 

a. Mabi masing-masing berusaha untuk merupakan hubungan 
timbal-balik antara Kwartir atau pimpinan satuan Gerakan 
Pramuka yang bersangkutan dan masyarakat, termasuk badan-
badan swasta, yang setingkat. 

b. Kwartir atau pimpinan satuan Gerakan Pramuka dapat lewat 
Mabi yang bersangkutan menyalurkan bahan informasi, 
termasuk kesulitan, kekurangan, dan kebutuhannya, kepada 
masyarakat yang setingkat. 

c. Masyarakat dapat lewat Mabi yang bersangkutan menyalurkan 
bimbingan, pengarahan, dan bantuannya kepada Kwartir atau 
pimpinan satuan Gerakan Pramuka yang setingkat. 

  
Pt.20. Alat untuk melancarkan hubungan. 

a. Mabinas menyelenggarakan suatu majalah untuk melancarkan 
hubungan antar Mabi. 

b. Majalah itu dapat dimanfaatkan pula untuk melancarkan 
hubungan antara Mabi dan Pemerintah serta masyarakat. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

BAB VII 
PENUTUP 

  
Pt.21. Peraturan lebih lanjut. 

Hal-hal tentang Mabi yang tidak atau belum cukup diatur dalam 
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau petunjuk-
petunjuk penyelenggaraan diatur lebih lanjut untuk Mabi masing-
masing oleh Kwartir atau pimpinan satuan Gerakan Pramuka yang 
bersangkutan. 
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