
Siapakah kami?
Girl Guides Victoria (Kepanduan Putri atau Pramuka Putri 
Victoria) adalah bagian dari organisasi sukarelawan terbesar di 
Australia untuk anak-anak perempuan dan perempuan dewasa. 
Kami bangga menjadi bagian dari Perhimpunan Kepanduan 
Putri Sedunia (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) 
- organisasi terbesar di dunia untuk anak-anak perempuan dan 
wanita dewasa yang beranggotakan lebih dari 10 juta orang 
dalam 145 negara. Dengan sejarah 100 tahun lebih dalam 
membantu mengubah hidup anak-anak perempuan dan wanita, 
kami merupakan organisasi yang tepercaya dan harum namanya.

Apakah yang dapat diberikan oleh Kepanduan Putri (Girl Guiding)?
Girl Guides Victoria menjalankan program-program yang bermutu 
bagi anak-anak perempuan berumur 5-17 tahun. Melalui program 
pendidikan non-formal kami yang unik itu kami mendorong 
kewarganegaraan, kesukarelawanan, kesadaran sosial dan 
kemampuan bergantung pada diri sendiri. Girl Guides belajar 
dengan cara menjalankan – dan setiap kegiatan membawa 
rasa penjelajahan (adventure) yang baru. Kami percaya bahwa 
Girl Guides Victoria membawa dampak kepada masyarakat kita – 
satu anak perempuan demi satu anak perempuan.

Bagaimana anak-anak perempuan mengambil bagian dalam 
Girl Guides?
Girl Guides bertemu secara berkala, biasanya sekali seminggu, 
dalam suatu kelompok yang dinamakan ‘Guide Unit’ (satuan 
kepanduan). Guide Units bertemu selama kira-kira satu setengah 
jam seminggu di sebuah Guide Hall (balai pandu) atau tempat 
pertemuan masyarakat lainnya. Guide Unit terdiri dari anak-
anak perempuan yang sama umur yang bekerja bersama dalam 
kelompok-kelompok kecil yang disebut Patrol.

Siapa yang mengawasi Girl Guides?
Girl Guide Unit dijalankan oleh sebuah tim dua orang sukarelawan 
perempuan yang disebut ‘Guide Leaders’ (Pemimpin Pandu). Guide 
Leaders adalah perempuan-perempuan yang tepercaya, terampil 
dan berdedikasi yang memberikan waktunya untuk membimbing, 
memberi tantangan dan membantu setiap Girl Guide. Setiap Guide 
Leader menjalani pengujian khusus agar diperbolehkan bekerja 
dengan anak-anak - ‘Victorian Police Check’ (pengujian oleh Polisi 
Victoria) dan ‘Working With Children Check’ (pengujian untuk 
bekerja dengan anak-anak). Untuk menjadi Guide Leader yang 
berakreditasi para relawan harus menjalani program pelatihan 
khusus dalam mana mereka belajar keterampilan-keterampilan 
yang diperlukan, termasuk untuk mendapat kualifkasi First Aid 
(Pertolongan Pertama pada Kecelakaan) dan CPR (cardio pulmonary 

resuscitation atau resusitasi jantung paru-paru). Setiap Guide Unit 
harus memiliki paling sedikit 2 orang Guide Leaders. Ada banyak 
kesempatan bagi wanita untuk menjadi relawan pada Girl Guides 
Victoria dan kami menganjurkan anda untuk menghubungi kami 
setiap waktu untuk menyatakan minat anda.

Apa yang dilakukan Girl Guides pada pertemuan-pertemuan 
mereka? 
Pada pertemuan kepanduan, Girl Guides mengambil bagian dalam 
kegiatan-kegiatan berdasar pada ‘Australian Guide Program’ 
(Program Kepanduan Australia). Australian Guide Program adalah 
program pendidikan non-formal yang melibatkan anak-anak 
perempuan dalam kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan 
penuh daya. Masing-masing anak perempuan mengembangkan 
sejumlah keterampilan hidup. Pandu puteri belajar mengenai diri 
mereka sendiri selagi mereka mengidentifikasi, merencanakan 
dan mengatasi tantangan-tantangan, sambil bersenang, menjalin 
persahabatan dan menikmati kegiatan-kegiatan di alam terbuka. 
Pada pertemuan-pertemuan mereka, Girl Guides: mempelajari 
keterampilan-keterampilan; melakukan permainan-permainan; 
bekerja dalam tim; menjalin persahabatan; menjadi kreatif dan 
menguji diri mereka sendiri. Girl Guides juga berkesempatan 
menghadiri acara-acara khusus dan perkemahan-perkemahan.

Pakaian apa yang dipakai anak-anak perempuan ketika menjadi 
Girl Guides?
Girl Guides memiliki pakaian seragam yang sederhana – kemeja 
polo (kemeja lengan pendek berkerah) Girl Guide yang dapat dibeli 
dari Toko Girl Guide kami. Karena Girl Guides berasal dari berbagai 
budaya dan agama yang berbeda-beda, mereka dapat memilih 
memakai baju apa saja yang sesuai dengan budayanya dan barang 
praktis dengan kemeja polonya, misalnya: baju lengan panjang di 
dalam kemeja polonya; celana panjang; kerudung atau jilbab.

Bagaimana caranya saya masuk Girl Guides?
Anda dapat mengunjungi pertemuan Girl Guide 3 kali untuk melihat 
apakah anak perempuan anda ingin masuk ikut. Untuk masuk anda 
perlu mengisi formulir permohonan Youth Application Form dan 
membayar Iuran Keanggotaan kepada Girl Guides Victoria. Guide 
Leader anak anda akan memberi tahu anda berapa iuran untuk 
Unitnya. Jika anda memiliki kartu konsesi yang masih berlaku, anda 
dapat membayar Iuran Keanggotaan yang mendapat potongan 
kepada Girl Guides Victoria. Bantuan keuangan lainnya juga tersedia 
untuk membantu anda dengan uang keanggotaan itu. Kalau anak 
anda sudah menjadi anggota, anda dapat membelikan dia Kemeja 
Polo Seragam Pandu untuk dipakai ke pertemuan-pertemuan.

Selamat datang pada Girl Guides 
(Kepanduan Putri)

Girl Guides Victoria - Untuk keterangan lebih lanjut harap hubungi:

welcome@guidesvic.org.au www.guidesvic.org.au/welcome (03) 8606 3500
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