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KEORGANISASIAN, ADMINISTRASI DAN RENCANA KERJA
RACANA SUNAN AMPEL DAN NYAI KARIMA

MASA BHAKTI 2010-2011

A. KEORGANISASIAN
1. Keunggulan

a. Memiliki sarana dan prasarana penunjang pembinaan, pengembangan, kegiatan, dan 
latihan. 

b. Terjalinnya hubungan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi dan instansi/lembaga
negeri dan swasta misalnya Dinkes, PMI, YKI, Djarum dll.

2. Kelemahan
a. Kurangnya penindaklanjutan kaderisasi yang dilaksanakan oleh pengurus Dewan Racana.
b. Kurangnya koordinasi antar anggota gudep dengan para Pembina dan kakak-kakak purna
c. Pengurus Dewan yang belum memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan sistem 

administrasi satuan (sisminsat).
d. Lemahnya sistem evaluasi dan monitoring di dalam kepengurusan Dewan Racana. 
e. Kurangnya kegiatan bina diri dalam satuan
f. Belum berjalannya sistem pendataan anggota secara continue.
g. Kurang mampu menjaga hubungan kerja sama dengan lembaga/instansi negeri maupun 

swasta yang telah terjalin sebelumnya.
h. Kurangnya penataan buku-buku pedoman, materi Pramuka dan SK.
i. Kurangnya sosialisasi Dewan terhadap anggota tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
j. Kurangnya kesadaran diri anggota terhadap Racana

3. Peluang 
a. Sebagai wadah pembinaan dan pengembangan.
b. Terbukanya kesempatan dalam membina hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga 

negeri maupun swasta.
c. Adanya bakti kepramukaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
d. Pembentukan dan pembinaan potensi diri.
e. Penerapan IPTEK dalam proses pembinaan dan proses pengembangan anggota pramuka.  

4. Tantangan 
a. Menurunnya minat mahasiswa dalam mengikuti kegiatan Kepramukaan. 
b. Banyaknya organisasi dan kegiatan diluar Gerakan Pramuka yang lebih menarik. 
c. Adanya dampak negaif dalam kebudayaan dan moralitas di era globalisasi
d. Meluruskan anggapan masyarakat bahwa pramuka tidak hanya bisa tepuk dan nyanyi

Sehingga dalam kesempatan yang ini perlu kami berikan sedikit gambaran tentang kondisi 
organisasi Racana Sunan Ampel dan Nyai Karima yang akan datang, yaitu: 

1. Mengedepankan proses pembinaan Pramuka Pandega yang efektif dan efisien
2. Meningkatkan kinerja Dewan Racana.
3. Menambah intensitas latihan bina diri dalam satuan
4. Meningkatkan dan memfasilitasi potensi diri anggota

B. ADMINISTRASI 
Administrasi sebagai perangkat lunak yang bisa dilihat dengan kasat mata ini, tentunya 

ditata dengan sedemikian rupa dengan harapan administrasi bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan 
program yang telah dicanangkan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
1. Perlu adanya sistem administrasi satuan (sisminsat) dewan yang lebih baik
2. Perlu diselaraskan administrasi racana terhadap sistem administrasi satuan yang diterbitkan 

oleh Kwartir Nasional.
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C. RENCANA KERJA 
Uraian pelaksanaan rencana kerja Racana Sunan Ampel dan Nyai Karima masa bakti 

2010-2011, adalah sebagai berikut :

No. URAIAN SASARAN INDIKATOR KEBERHASILAN
1.  Organisasi dan manajemen yang 

tanggap, efektif dan efisien. 
 Menjabarkan dan 

mensosialisasikan petunjuk 
penyelenggaraan yang berkaitan 
dengan pembinaan Pramuka 
Pandega sebagai golongan dewasa 
muda.

 Penyempurnaan manajemen 
kegiatan.

 Telah dikajinya kembali Petunjuk 
Pelaksanan yang berkaitan dengan 
pembinaan Pramuka Pandega, yang 
kemudian dijadikan sebuah format baru 
yang disesuaikan dengan kondisi di daerah 
tertentu. Petunjuk Pelaksanaan tersebut 
telah tersosialisasikan kepada anggota.

 Terselenggaranya sistem perencanaan dan 
pengelolaan kegiatan yang matang dengan 
adanya data kegiatan secara sistematis.  

2. Meningkatkan Kinerja Pengurus 
Dewan Racana

 Terlibatnya semua pengurus Dewan dalam 
menetapkan kebijakan yang berkenaan 
dengan pembinaan dan pengembangan 
Pramuka Pandega.

 Terwujudnya kemandirian pengelolaan 
Racana. 

3. Memaksimalkan Fungsi Evaluasi  Melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan 
yang menghasilkan rekomendasi kegiatan 
berikutnya.

 Melaksanakan LPJ tiap kegiatan kepada 
Pengurus Dewan tepat waktu dan apabila 
terjadi keterlambatan, maka dikenai 
konsekuensi sesuai kesepakatan forum

 Membuat data potensi baik kekuatan, 
kelemahan, kelebihan dan peluang.

4. Peningkatan Mutu  Terselenggaranya kegiatan yang lebih 
inovatif dan kreatif.

 Terselenggaranya kegiatan yang mampu 
memberikan peningkatan sumber daya 
anggota.

 Terselenggaranya kegiatan yang bersifat 
social oriented.

 Terselenggaranya kegiatan yang berskala 
daerah atau nasional.

 Terselenggaranya kegiatan yang dapat 
diminati oleh semua kalangan.

5. Kaderisasi  Memberikan kesempatan dan peluang 
kepada setiap anggota dalam mengikuti 
kegiatan yang berskala daerah atau 
Nasional.

 Adanya kaderisasi yang jelas di dalam 
Racana.

 Mengikutsertakan anggota dalam 
kepanitiaan kegiatan. 


