


 Berkemah merupakan kegiatan yang dapat 
memberikan pengalaman baru di alam terbuka dan 
menambah rasa percaya diri 

 Berkemah merupakan kegiatan yang bertujuan 
untuk mengenal dan menikmati keindahan alam 
secara langsung 

 Berkemah adalah kegiatan rekreasi di luar ruangan 
jauh dari keramaian dengan peralatan yang 
memadai dan berpetualangan akan membawa 
kesan dan pengalaman yang menggembirakan. 

 



MACAM – MACAM BENTUK PERKEMAHAN  
a. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang dicapai  

1. Perkemahan Bakti (kemah kerja) 
2. Perkemahan Ilmiah (untuk tujuan penelitian) 
3. Perkemahan Rekreasi (bersifat rekreatif dan wisata) 
4. Perkemahan Jelajah 

 
b. Berdasarkanlam waktu perkemahan 

1. Perkemahan satu hari (pagi berangkat sore pulang) 
2. Perkemahan tetap (beberapa hari berkemah menetap 

di suatu tempat) 
3. Persami (perkemahan sabtu Minggu) 



1. Membangun ketrampilan untuk 
mempersiapkan diri di masa yang akan datang 

2. Meningkatkan ketrampilan fisik seperti 
pengawasan terlatih 

3. Meningkatkan ketrampilan sosial pada diri 
mereka 

4. Mendekatkan diri dengan alam 
5. Dapat memperluas pengetahuan dan 

menambah pengalaman 



1. Memberikan pengalaman adanya saling 
ketergantungan antara unsur-unsur alam dan 
kebutuhan untuk melestarikan, menjaga 
lingkungan dan mengembangkan sikap 
bertanggung jawab akan masa depan yang 
menghormati keseimbangan alam 

2. Mengembangkan kemampuan diri mengatasi 
tantangan yang dihadapi , menyadari tidak ada 
sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, 
menemukan kembali cara hidup yang 
menyenangkan 

3. Membina kerjasama dan persatuan serta 
persaudaraan 



 Untuk melaksanakan perkemahan yang baik maka 
tahapan perencanaan harus berdasarkan : 
“Pedoman 5 W + 
1 H” yaitu Who, What, Why, When, Where dan 
How. 

1. Who, siapa yang mengadakan kegiatan, dengan 
siapa kita pergi, siapa yang jadi pemimpin (leader) 
dan siapa yang paling berpengalaman di lapangan. 

2. What, apa jenis kegiatannya, apa tujuannya, apa 
hambatannya, apa yang akan dilakukan dan 
perlengkapan apa yang harus dibawa. 

 



3. Why, mengapa kita harus ikut dan mengapa 
memilih kegiatan tersebut. 
4. When, kapan kegiatannya, berapa lama waktunya, 
siang atau malam dan pada musim apa kegiatan 
tersebut dilakukan. 
5. Where, dimana tempat kegiatannya, dimana tempat 
mencari bantuan terdekat. 
6. How, bagaimana mencapai lokasi kegiatan dan 
bagaimana menghadapi resiko buruk yang mungkin 
terjadi. 

 



a) Penentuan waktu, tempat, tujuan dan biaya 
b) Pengadaan peralatan dan perbekalan, 

peninjauan ke daerah berkemah 
c) Ijin orang tua peserta dan ijin memberitahukan 

kepada penguasa setempat 
d) Pembentukan panitia/staf pelaksana 
e) Memantapkan kesiapan mental fisik, dan 

ketrampilan 
 



a) Kegiatan hendaknya diusahakan menurut rencana yang 
telah dipersiapkan sesuai dengan tujuan 
diselenggarakannya perkemahan 

b) Acara mungkin saja dapat berubah, sesuai dengan 
perkembangan keadaaN 

c) Perubahan acara seyogyanya tidak kearah resiko yang 
lebih berat 

d) Pelaksanaan acara harus disesuaikan dengan kemampuan 
peserta perkemahan dan acara berikutnya 

e) Mengusahakan adanya acara pengganti dan tambahan 
untuk mengisi kesibukan pada waktu terluang 

f) Faktor pengamanan dan keselamatan peserta harus 
diperhatikan 



a) Pembongkaran tenda-tenda 
b) Pembersihan tempat berkemah (pada prinsipnya 

tempat bekas berkemah harus lebih baik dan lebih 
bersih dari pada waktu datang) 

c) Pengecekan pengembalian barang pinjaman 
d) Upacara penutupan dan ucapan terima kasih 

kepada masyarakat setempat 
e) Jika mungkin dilakukan penyerahan sumbangan 

bagi keluarga masyarakat yang kurang mampu, 
baik berupa bahan makanan, pakaian layak pakai 
atau lainnya.   

f) Melakukan evaluasi 



Untuk mengetahui hasil perkemahan dan sebagai bahan 
pertimbangan untuk perkemahan di masa-masa 
mendatang kita dapat mengevaluasi dengan : 
a)Mencatat prestasi kegiatan perorangan maupun 
kelompok selama berkemah 
b)Mengajukan pertanyaan kepada peserta perkemahan 
c)Melihat perubahan sikap peserta perkemahan sebelum 
dan sesudah pulang berkemah 
d)Melihat kesehatan peserta (banyak yang sakit atau tidak) 
e)Kekurangan dan kesalahan serta hambatan dicatat guna 
perbaikan pada perkemahan yang akan datang 
f)Menyusun laporan hasil berkemah merupakan suatu 
kewajiban untuk penanggung jawab perkemahan  



1) Tanahnya rata, atau sedikit miring dan berumput 
2) Ada pohon pelindung 
3) Ada saluran pengeringan/pembuangan air 
4) Dekat sumber air 
5) Pemandangan menarik 
6) Ada arena petualangan 
7) Terjamin keamanannya 
8) Tidak terlalu dekat dengan kampung dan jalan raya 
9) Tidak terlalu jauh dari pasar, pos kesehatan, pos keamanan 

dan lain-lain 
10) Tidak ditepi jurang 
11) Tidak dekat dengan rawa-rawa 
12) Tidak dibawah pohon kelapa yang sedang berbuah atau tidak 

dibawah pohon yang mudah patah/tumbang 
13)  Ada sinar matahari 



Pakaian  Perjalanan 
 Pakaian lapangan (nyaman, tahan lama, 

cepat kering, melindungi tubuh dari 
berbagai kondisi lingkungan dan terbuat 
dari polyester atau polypropilena atau 
memenuhi 3 W yaitu wicking, warmth, 
water/wind proofing 

 
Jas Hujan 
 Gunanya apabila keadaan atau cuaca 

disana tidak mendukung atau hujan kita 
bisa menggunakan jas hujan atau ponco 
tersebut untuk melindungi tubuh kita dari 
air hujan, sehingga kita tidak basah dan 
kedinginan.bawa juga Rain Coat yang 
berbentuk jaket, water/wind proofing) 



PERLENGKAPAN 
TIDUR 

Tidur yang berkualitas (nyaman) sangat 
besar manfaatnya bagi kesehatan tubuh 
pendaki. Untuk menjaga agar tubuh 
tetap hangat pada saat tidur diperlukan 
beberapa perlengkapan, yaitu : 
1. Satu set pakaian khusus tidur (baju, 

celana, sweater wool/polar). 
2. Kaos kaki, sarung tangan, dan 

kupluk/balaclava. 
3. Kantung tidur(Sleeping Bag). 

Mengenai perlengkapan tidur 
sebaiknya menggunakan Sleeping 
Bag (kantong tidur), bahan yang 
bagus adalah dari jenis Down dan 
Duvet (terbuat dari bulu angsa) 
atau dari bahan parasut.yang berisi 
busa tipis atau dalamnya terbuat 
dari bahan polar.  



Carrier berguna untuk meletakkan 
barang-barang yang akan kita bawa 

dalam berkemah, yang perlu kita 
ingat dalam penggunaan Carrier 

adalah kenyamanan dan fungsinya 

CARRIER ATAU TAS RANSEL 



TENDA PRISMA 

Memilih tenda yang baik tidaklah susah, 
hal tersebut cukup dengan melihat 
bentuk konstruksi tenda itu sendiri. 
Tenda yang baik, atap tenda memiliki 2 
(dua) lapis (double decker), serta 
memiliki lapisan pada alas tenda, 
sehingga pendaki tidak langsung tidur 
di atas permukaan tanah. Konstruksi 
tenda terbuat dari bahan ringan, lentur 
da kuat, seperti: Aluminium. Apabila 
memiliki jendela, pastikan memiliki 
lapisan kasa anti nyamuk. 

TENDA 

TENDA PIRAMID TENDA DOME 

PERLENGKAPAN KELOMPOK 



 Alat – alat perlengkapan masak yang di bawa 
harus praktis dan efisien seperti Nasting, 
kompor gas tabung. kompor paraffin, 
kompor sepritus 

 makanan yang dibawa harus makanan 
yangringkas dan mudah dimasak seperti 
ransum tentara, mie, sarden, kornet, susu 
kaleng dan makanan lain yang banyak 
mengandung hidrat arang atau makanan 
yang banyak menghasilkan energi seperti 
coklat, gula merah dan madu.  

  membawa beras dan sayuran untuk 
menghilangi acara jenuh dengan memasak 
dan untuk kebutuhan kalori tubuh. 

 Bawa juga piring plastic dan gelas atau 
cangkir yang terbuat dari plastik termasuk 
tempat minum selama perjalann (veples 
atau nalgene).tisu sebagai pembersih tempat 
makan atau memasak. Untuk menghemat 
pemakaian air. 



Lentera atau Senter 
Gunanya untuk penerangan dalam tenda 
dimalam hari bawa juga batu baterai 
cadangan.bohlam cadangan serta lilin atau 
lampu kapal atau anti badai.. 
 

Peralatan P3K 
Peralatan ini sangat penting untuk mengatasi 
keadaan yang tidak diduga seperti terkena duri, 
sengatan binatang, digigit ular dan lain – lain. 
Beberapa bahan atau peralatan P3K yang harus 
dibawa antara lain: 
Betadine,Kapas,Kain,kassa,Perban,Rivanol,Alko
hol 70%.,Obat alergi: CTM,Obat 
maag,Tensoplast (agak 
banyak),Parasetamol,Antalgin,Obat sakit perut 
(diare): Norit, Diatab,Obat keracunan: 
Norit,Sunburn preventif: Nivea atau Sunblock, 
Oralit (untuk mengganti cairan tubuh yang 
hilang; bisa diganti larutan gula-garam), 



MATUR NUWUN  
DAN  

TETAP SEMANGAT 


