Gerakan Pramuka Gugus Depan Syailendra

Ikatan Kekerabatan Syailendra (IKS)
SEKILAS TENTANG IKATAN KERABAT SYAILENDRA

Awalnya di tahun 1993, beberapa rekan peserta rekan keluarga masing-masing seperti: keluarga kak Arie, Kak Ibnu,
Kak Yanto, Kak Irwan, Kak Ade, Kak Ono, Kak Amir, Kak Didiek, dan lain-lain kumpul-kumpul di Villa Phillips Morris
Mega Mendung. Dari kumpul-kumpul itu timbul pemikiran mengapa ikatan ini tidak dilestarikan bahkan di kembangkan
lebih jauh sehingga bermanfaat baik bagi anggota maupun Gugusdepan yang sudah turut membesarkan kita semua.
Bila kita renungkan rasanya boleh kita berbangga bahwa kita adalah produk dari sebuah Gugusdepan yang bisa
bertahan selama 28 tahun.
Pemikiran ini kemudian dimatangkan pada bulan Desember 1994, dan pada bulan Januari 1995 secara resmi terbentuk
IKS (Ikatan Kerabat Syailendra).
Siapa saja yang dapat menjadi anggota? Anggota IkS terdiri dari 2 katagoori keanggotaan: aktif dan non aktif. Anggota
aktif adalah mereka yang menjadi anggota Pramuka di Gugusdepan Syailendra sebagai Pembina. Sedang anggota non
aktif ialah mereka yang pernah menjadi anggota tahun berapapun dan dari satuan apapun. Jadi artinya, siapa pun yang
pernah menjadi anggota Pramuka di Gugusdepan Syailendra berhak menjadi anggota IKS.
Fungsi IKS telah di sebut di atas sebagai wadah kekerabatan anggota : menghimpun merek yang pernah menjadi
angota di Gugusdepan Syailendra. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah memperoleh manfaat dari sesama
anggota dan bagi Gugusdepan.
Apa yang sudah dilakukan IKS selama ini? Kami sudah melakukan pendataan anggota. Namun hasil yang diperoleh
belum memuaskan. Disamping itu kami juga berhasil mengumpulkan dana sukarela dari anggota yang sudah
bergabung, dan saat itu dana tersebut disimpan di dua rekening bank. Dengan dana yang tidak seberapa itu, kami teah
membantu beberapa penyelengaraan beberapa kegiatan Gugusdepan antara lain :
-Penerimaan anggota baru pada Agustus 1996,
-Pagelaran Simfoni Pramuka pada Oktober 1996, dan
-Perkemahan Safari XV di Cidahu Sukabumi 1997 lalu.
Manfaat bagi sesama anggota saat ini memang belum seperti yang di inginkan. Akan tetapi kami mulai merintis kearah
sana.
Baru itulah yang dapat kami lakukan dengan segala keterbatasan. Oleh karena itu keikutsertaan rekan-rekan sangat
kami harapkan. Dan dengan dukungan rekan-rekan rasanya IKS akan dapat melangkah kearah yang dicita-citakan.
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