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 Suasana malam hening 

 Sebersit cahaya merona redup 

 Semilir angin berhembus perlahan 

 Menuai kesan kesejukan alam 

 Menempa ketabahan hati kehidupan insani 

 

Tak terasa waktu tlah banyak berlalu 

Saat tercipta Praja Muda Karana 

Yang siap sedia mempersiapkan kaum muda 

Yang tidak hanya mencintai diri sendiri 

Melainkan kaum muda yang cinta Tanah Air, 

Bangsa, Negara, Agama dan Keluarga 

 

 Malam yang hening ini 

 Adalah wahana merenungkan diri 

 Mengingat kembali makna pandu sejati 

 Mengemban tugas usci bakti diri 

 

Sentuhan angin malam telah membawaku 

Untuk bertanya tugas mulia diriku 

Apa yang telah kuberikan kepada bangsaku 

Apa yang dapat kuperbuat untukmu negaraku 

Sampai dimana ukuran bakti yang aku semaikan 

Suatu pertanyaan yang dapat terjawab 

Anggota Pramuka harapan bangsa 

 

 Praja Muda Karana harapan Ibu peritiwi 

 Di pundakmu tertumpu tanggung jawab dan tugas suci 

 Mempersiapkan kaum muda yang waras 

 Untuk hidup dalam dunia yang edan 

 Mampukah mewujudkan cita-cita mulia 

 Janji dan Ketentuan moral yang terpancar 

 Disertai sinar Kode Kehormatan Gerakan Pramuka, 

 Adalah jawabannya 

 

Praja Muda Karana 

Esok lusa akan kutanamkan benih-benih kebajikan 

Akan kutaburkan warna keluhuran jiwa 

Akan kulaksanakan Tri Bakti Pramuka 

 

 Saudaraku pengabdian adalah segala-galanya 

 Kepada Tuhan 

 Kepada Negara 

 Kepada Bangsa 

 Kepada Keluarga 

 Untuk ikut menciptakan masyarakat adil makmur 

 Dan mewujudkan masa depan yang lebih gemilang 
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 Suasana sore yang Indah. 

 Cahaya merah merona, redup di ufuk barat. 

 Sementara angin semilir berhembus, 

 Menyentuh hati yang paling dalam, 

 Menggugah rasa dan jiwa insan, 

 Bahwa Tuhan Maha Mulia. 

 

Begitu jauh jarak yang ditempuh, 

Sejak Pramuka menjadi wahana 

Membina dan menempa kaum muda 

Menjadi insan yang berguna, 

Bagi Bangsa dan Negara, 

Bagi keluarga dan agamanya. 

 

 Di Sore yang hening ini 

 Mari kita merenung sejenak 

 Mengingat kembali tugas Pramuka 

 Mengabdi demi negeri yang dicintai 

 Apa yang t’lah kau satyakan 

 Sudahkah kau darmakan 

 Apa yang t’lah kau darmakan 

 Sudahkah kau baktikan 

 Wahai Pramuka sejati 

Pantang untuk ingkar janji 

 

Wahai ksatria-ksatria yang perkasa 

Dalam tiap hembusan nafasmu, 

Dalam tiap denyut nadimu, 

Dalam tiap degup jantungmu, 

Dalam tiap langkah kakimu, 

 

Tanamkan selalu, sikap: 

AKAN BERSUNGGUH-SUNGGUH 

MENJALANKAN KEWAJIBAN TERHADAP TUHAN, DAN 

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 

MENGAMALKAN PANCASILA. 

MENOLONG SESAMA HIDUP DAN 

IKUT SERTA MEMBANGUN MASYARAKAT  

MENEPATI DASA DHARMA 
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Dikala angin berhembus semilir menerpa dedaunan, 

Ketika jiwa pasrah dihadapan penguasa jagad semesta, 

Mari kita lihat lagi waktu yang telah terlewatkan, 

Kita ingat lagi, pertama janji pandu sejati diucapkan. 

 

Tunas-tunas muda harapan persada pertiwi, 

Ketika bunga bermekaran dan alam menjanjikan banyak kenikmatan, 

Betapa banyak keindahan dan keajaiban yang diciptakan oleh penguasa 

alam, 

Saat itu senandung kedamaian akan tercipta. 

 

Sahabat pandu-pandu perkasa, 

Akankah keindahan yang telah tercipta, akan terus kita nikmati, 

Lewat tanganmu yang kekar lagi perkasa, 

Tanggung jawab itu tertumpu kepada kita, 

Mampukah kita wujudkan untuk mencapai cita-cita luhur, 

Tantangan bagi kita, tantangan bagi Gerakan Pramuka Indonesia. 

 

Sahabat pandu sejati, 

Jangan cepat putus asamu terkikis waktu, 

Jangan goyah hatimu terkikis masa, 

Tanamkan pada jiwamu, 

Akulah pandu sejati yang tak ingkar janji, 

Besok akan kusemaikan benih-benih kebajikan, 

Kan ku tebarkan warna-warna keluhuran jiwa. 

 

Wahai Praja Muda Karana, 

Tunas-tunas muda harapan bangsa, 

Janji seorang pandu adalah janji sejati, 

Yang tidak akan hilang terbaw angin, 

Yang tidak akan hancur terkena ombak, 

Tak lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan. 

 

Wahai ksatria-ksatria yang perkasa 

Dalam tiap jengkal nafasmu, 

Dalam tiap denyut nadimu, 

Tanamkan selalu, AKU: 

AKAN BERSUNGGUH-SUNGGUH MENJALANKAN KEWAJIBANKU TERHADAP 

TUHAN, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENGAMALKAN 

PANCASILA. 

MENOLONG SESAMA HIDUP DAN IKUT SERTA MEMBANGUN MASYARAKAT 

MENEPATI DASA DHARMA 

 

 

 

 


