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Peristiwa- peristiwa penting pramuka IAIN Sunan Ampel Surabaya:

 Pada tahun 1984, Pramuka IAIN Sunan Ampel Surabaya sudah ada 

keberadaannya akan tetapi belum resmi dalam artian belum punya 

No Gudep dan posisinya waktu itu sejajar dengan senat Institut. 

Anggota pramuka IAIN waktu itu masih sedikit belum begitu 

banyak dan amat sangat dibutuhkan oleh Institut keberadaanya, 

baik dari pembiayaan dana, kegiatan atau yang lain, bahkan 

seragampun itu diberi sama Institut. Masa itu anggota enggan 

menggunakan seragam di wilayah kampus rasanya malu dan lain lain. 

sehingga keberadaan secara formal tidak tampak sama sekali. 

Saat OSPEK misalnya anggota pramuka amat berperan 

keberadaannya, terlebih lebih saat penataran P4 fungsi dan 

manfaat pramuka amat dirasa kala itu, apalagi saat-saat Wisuda 

Pramuka berperan aktif dan ikut ambil bagian dari Institut ini.

 Pada tahun 1990 tepatnya tanggal 3 oktober 1990, Pramuka IAIN 

Sunan Ampel diresmikan Gugus depannya yaitu 1261-1262. 

Ketepatan yang menjadi KDR adalah Kak Abdur Rofiq dan Kak Tri 

Widyastuti dan satu bulan setelah itu, tepatnya 3 November 1990 

nama racana Sunan Ampel diresmikan. Setelah itu baru gebyar 

Racana IAIN mulai tampak berkibar di segala sudut aktifitas 

Institut, seperti Wisuda, Ospek, Penataran atau kegiatan yang 
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lain. Demikian juga dengan perkembangan anggota racana amat 

sangat fantastis coba banyangkan, OPK 1991 perikrutan anggota 

baru mencapai 69 orang, sedang yang ikut orientasi sebanyak 49 

orang, OPK tahun berikutnya yang yang turut dalam orientasi 

sebanyak 120 orang, tahun berikutnya amat luar biasa anggota 

yang ikut saja mencapai 25 reka mencapai angka 18 % dari jumlah 

Mahasiswa baru yaitu kurang lebih mencapai 250 orang.

 Pertengahan tahun 1992 sejarah baru yang menjadi tonggak 

sejarah pramuka IAIN yaitu terselenggaranya TEMU RACANA 

Pertama, berkumpulnya seluruh fakultas yang ada di wilayah IAIN 

Sunan Ampel, mulai dari Mataram, Jember, Tulungagung, Malang 

Ponorogo, Surabaya dan lain lain yang mana dengan adanya temu 

racana itu ugorampene racana makin mendekati lengkap, seperti 

Hymne gudep, pusaka adat, bendera racana dan lain lain.

 6 tahun setelah itu baru nama racana Nyai Karimah diresmikan. 

Nama ini diambil dari nama istri sunan ampel. Nyai karimah adalah 

anak dari Suryo Seroyo (dulu terkenal di Surabaya Selatan).


