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Lampiran : - 
Perihal  : Pembuatan KTA Pramuka Online 
 
 

Kepada Yth: 
Ketua Kwartir Ranting Gerakan Pramuka  
Se  - Ogan Komering Ilir 
di    
Tempat 
 
 
Salam Pramuka ! 
 
Sehubungan dengan dengan pembuatan Kartu Tanda Anggota Gerakan Pramuka (KTA Pramuka), sebagaimana dalam UU 
Gerakan Pramuka dan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, bahwa setiap Anggota Gerakan Pramuka mulai dari Pramuka Siaga 
hingga ke Mejelis Pembimbing wajib dan berhak meliki KTA Pramuka. Dimana KTA Pramuka selama ini dibuat di buat/ cetak oleh 
Kwarcab dan atas usulan pengurus Kwarran atau Gudep dengan cara mengirimkan formulir yang sudah diisi dan ditempel poto.  
 
Mengingat Kwarcab OKI telah memiliki Situs sendiri dan terdapat Aplikasi khusus pembuatan KTA Pramuka, yang bisa di akses 
oleh anggota di mana beradan dengan internet. Untuk itu disampaikan kepada kakak agar dapat memfaatkan media online 
internet disitus resmi Kwarcab OKI dengan alamat Website (https://kacudidadaku.or.id/), baik layanan berita kegiatan maupun 
pelaporan data potensi, akreditasi dan pembuatan KTA Pramuka. 
 
Adapun tata cara pembuatan KTA Pramuka secara online, pertama-tama harus memiliki username dan pasword untuk login link 
akses masuk (http://kacudidadaku.or.id/or/), unser dan pasword kakak dapat menghubung admin di WhatsApp 0857 8912 9963, 
dan sebelumnya diharapkan kakak dapat mempelajari cara pengisian data secara online di link ini https://kacudidadaku.or.id/hal-
pendaftaran-.html dan apabila ada keraguan atau kurang dapat menghubungi admin. 
 
Selanjutnya setelah pembuatan selesai data KTA yang kakak buat dapat di lihat melalui link ini https://kacudidadaku.or.id/semua-
anggota.html dan apabila kakak KTA Pramuka tersebut mau di cetak maka segerah koordinasi dengan Kwarcab melalui admin 
No WhatsApp di atas berkaitan dengan ongkos cetak. Mengenai ongkos cetak KTA Pramuka online telah di sepakati pada 
Muscab OKI tahun 2018 dalam pembahasan pembentukan Website Kwarcab OKI yaitu sebesara Rp.20.000,- (Dua puluh ribu 
rupiah) perKTA, untuk lebih rincian silahkan klik link ini https://kacudidadaku.or.id/hal-harga-perkta.html 
 
Demikian disampaikan dengan harapan dapat tindak lanjuti kepada pengurus gudepa atau para pembina Pramuka di Wilayah 
kakak, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
 
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 
Ogan Komering Ilir 
Ketua, 
 
 
H. Husin, S.Pd. MM 
NTA: 05.02.00-000.001 

 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. Bupati selaku Kamabicab Gerakan Pramuka OKI 
2. Camat selaku Kamabiran Gerakan Pramuka se OKI 
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI 
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