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 Racana Sunan Ampel & Nyai

 Arti Lambang dan Makna Racana
 1. Bintang Emas Melambangkan Ketuhanan. Anggota Pramuka 

Harus dan wajib berketuhanan Yang Maha Esa
 2. Segi lima Melambangkan kepada Aqidah Racana IAIN 

adalah Aqidah Islamiyah
 3. Tugu Pahlawan

Racana IAIN Berada
 4. Pita Melambangkan alat untuk mempersatukan sesuatu agar 

menjadi indah
 5. Tulisan Racana

menempah Pandega yang ada di IAIN
 6. Tulisan Sunan Ampel

wilayah Surabaya / 
banyak menopang terhadap aktifitas Sunan Ampel

 7. Dua Tunas melambangkan suatu kebersamaan antara laki 
dan perempuan yang saling berpacu untuk menempa diri, 
yang Bertautan melambangkan adanya suatu keterkaitan 
antara Racana Sunan Ampel da
berdiri sendiri dan 
Melambangkan dalam penempaan diri tidak begitu nampak 

Racana Sunan Ampel & Nyai Karima

Arti Lambang dan Makna Racana
Melambangkan Ketuhanan. Anggota Pramuka 

Harus dan wajib berketuhanan Yang Maha Esa
Melambangkan kepada Aqidah Racana IAIN 

adalah Aqidah Islamiyah
Melambangkan Ciri Khas dari kota dimana 

Racana IAIN Berada
Melambangkan alat untuk mempersatukan sesuatu agar 

Melambangkan dari Wadah Tempat untuk 
menempah Pandega yang ada di IAIN

Tulisan Sunan Ampel Sebagai simbul tokoh terkemuka di 
wilayah Surabaya / Nyai Karima Sebagai Simbul tokoh yang 
banyak menopang terhadap aktifitas Sunan Ampel

melambangkan suatu kebersamaan antara laki 
dan perempuan yang saling berpacu untuk menempa diri, 

melambangkan adanya suatu keterkaitan 
antara Racana Sunan Ampel dan Nyai Karima yang tidak bisa 
berdiri sendiri dan Dua Daun ketinggiannya hampir sama 
Melambangkan dalam penempaan diri tidak begitu nampak 

Melambangkan Ketuhanan. Anggota Pramuka 

Melambangkan kepada Aqidah Racana IAIN 

Melambangkan Ciri Khas dari kota dimana 

Melambangkan alat untuk mempersatukan sesuatu agar 

Melambangkan dari Wadah Tempat untuk 

Sebagai simbul tokoh terkemuka di 
l tokoh yang 

melambangkan suatu kebersamaan antara laki 
dan perempuan yang saling berpacu untuk menempa diri, Akar 

melambangkan adanya suatu keterkaitan 
n Nyai Karima yang tidak bisa 

ketinggiannya hampir sama 
Melambangkan dalam penempaan diri tidak begitu nampak 
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kesenjangan dalam membina diri, satuan dan masyarakat atau 
hasil yang di capai

 Arti Makna Racana IAIN SUPEL
 1. 7 Macam Bermakna sebuah harapan agar semua gerak 

gerik selalu mendapat PITULUNGAN
 2. 6 ( Warna) Bermakna pada rukun Iman
 3. 10 ( Jumlah Tulisan ) Bemakna kembali pada Dasadarma
 4. Kuning Emas Bermakna sebuah Kemulyaan dan kemurnian
 5. Kuning Bermakna pada sebuah kebesaran jiwa, toleransi , 

semangat dan kesuksesan
 6. Hitam Bermakna pada sebuah keteguhan dalam berpendirian
 7. Hijau Bermakna pada sebuah kesuburan, kedamaian dan 

keihlasan dalam beramal
 8. Putih Bermakna kesucian, ketulusan dan keridhoan
 9. Coklat Tua Bermakna pada kemandirian, kematangan, 

kedewasaan dan keteladanan
 Dari Jumlah makna tersebut ketemu angka (jawa) pitu yang 

artinya agar kita semua akan mendapatkan pitulungan dari 
Allah SWT. Amin …

 Dari jumlah Arti terdapat ongko songo seng artine lan maksude 
songo iku awak e dewe iku ano bolongan songo seng gudu dijogo 
ora oleh dieler-eler, juga dapat merujuk pada wali songo seng 
kudu dijogo ajaran lan tuntunane


