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POLA DAN MEKANISME
PEMBINAAN ANGGOTA RACANA SUNAN AMPEL DAN NYAI KARIMA

PANGKALAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA 
GUGUS DEPAN SURABAYA 1261-1262

MASA BHAKTI 2010-2011

I. PENDAHULUAN 
A. Pengantar 

Gerakan Pramuka adalah lembaga pendidikan non formal, diluar sekolah dan ruang 
keluarga, sebagai wadah pendidikan dan pengembangan generasi muda, menerapkan prinsip 
dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, sistem among, yang pelaksanaannya 
disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa serta masyarakat 
Indonesia. Kehadiran Gerakan Pramuka secara Nasional di Indonesia sedikit banyak 
memberikan arti dalam perjuangan bangsa dan menjadi anggota negara yang baik (good 
citizen). 

Pendidikan dan pembinaan harus dilakukan secara berkesinambungan dan integral, 
karena hal ini adalah proses secara bertahap guna tercapainya tujuan perwatakan tertentu lebih 
lagi di golongan pramuka Pandega di Racana/Gugusdepan yang berpangkalan di perguruan 
tinggi, utamanya yang berpangkalan di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Golongan pandega 
merupakan usia dewasa muda yang telah mengarah pada kematangan dan kemantapan berpikir 
dan bersikap serta bertindak yang realistis, kritis, dan analistis. Mereka dituntut untuk ikut 
serta dalam membangun masyarakat sebagimana yang telah diamanatkan oleh Tri Satya dan 
Dasa Darma serta Tri Darma Perguruan Tinggi. 

Racana Sunan Ampel dan Nyai Karima Gugusdepan Surabaya 1261-1262 pangkalan 
IAIN Sunan Ampel Surabaya mempunyai tugas dan kewajiban yang sama dengan pramuka 
yang ada di lembaga perguruan tinggi yang lainnya, bahkan lebih dikarenakan pramuka yang 
berpangkalan di IAIN Sunan Ampel Surabaya ini mengemban misi ke-Islaman. Oleh karena 
itu terhadap anggota Racana harus dilaksanakan dengan terarah, continue, integral dan 
mengandung nilai-nilai pendidikan dan nilai-milai keagamaan. 

B. Dasar
1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. 
2. Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi 
3. Keputusan Presiden RI nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka 
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka 
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 128 Tahun 1979 tentang Petunjuk 

Penyelenggaraan Pendidikan Agama dalam Gerakan Pramuka
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Anggaran Dasar 

Gerakan Pramuka.
7. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 tahun 2009 tentang Anggaran 

Rumah Tangga Gerakan Pramuka
8. Keputusan Kwartir Nasional Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan 

Gugusdepan Gerakan Pramuka
9. Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 214 Tahun 2007 tentang Petunjuk 

Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka dan Pramuka Pandega
10. Keputusan Bersama Departemen Agama RI dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 

No. 04 Tahun 1990 / No. 003 Tahun 1990 tentang Kerjasama Departemen Agama RI 
dengan Kwarnas dan No. 35 Tahun 1991 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 

11. Keputusan Pertemuan Konsultasi Pembantu Rektor III IAIN dan wakil-wakil Kopertais se-
Indonesia tanggal 25 September s.d 1 Oktober 1991 di Ciawi Bogor tentang Pola 
Pembinaan Pramuka Di Perguruan Tinggi Agama Islam. 
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C. Arahan dan Tujuan 
1. Arahan 

Arahan pola pembinaan dan pengembangan Gudep Surabaya 1261-1262 
pangkalan IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah : 
a. Pelaksanaan pembinaan kepribadian, watak, dan budi pekerti yang luhur. 
b. Tersedianya anggota dan kader-kader yang mampu menjadi Pembina Mahir dan 

Pelatih Pembina Pramuka 
c. Adanya kader yang mempunyai bekal pengetahuan, wawasan, kecakapan, yang 

dijiwai dengan sikap dan kepribadian yang luhur serta mental yang kuat. 
d. Adanya kader dan pimpinan Gerakan Pramuka yang berwawasan ke-Islaman, 

kebangsaan, dan kemasyarakatan.

2. Tujuan 
Tujuan pola dan mekanisme pembinaan Racana Sunan Ampel dan Nyai Karimah 

Gugusdepan Surabaya 1261-1262 pangkalan IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah : 
a. Meningkatkan peranan dan fungsi Gerakan Pramuka di lingkungan IAIN Sunan 

Ampel Surabaya. 
b. Meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi di 

lingkungan IAIN melalui Gerakan Pramuka. 
c. Meningkatkan kualitas, kuantitas, aktivitas dan profesionalitas calon Pandega dan 

Pandega di Gugusdepan Surabaya 1261-1262 dengan senantiasa dilandasi nilai-nilai 
spiritualitas islam. 

d. Meningkatkan kader dan kuantitas pembina di Gugusdepan Surabaya 1261-1262 
e. Mempersiapkan kader gerakan pramuka dan kader pembangunan yang berwatak 

ksatria dan berbudi luhur serta kuat mental dan tinggi rasa kebersamaannya. 

D. Pengertian 
1. Pola pembinaan anggota Racana adalah kerangka umum proses pembinaan Racana yang 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan dan bahan kegiatannya 
sehingga pembinaan itu terarah, teratur, efektif dan efisien. 

2. Mekanisme pembinaan anggota Racana adalah perincian kerangka umum yang meliputi 
mekanisme pelaksanaan proses pembinaan. 

3. Pola dan mekanisme pembinaan anggota Racana Sunan Ampel dan Nyai Karimah 
merupakan kerangka pembinaan yang dikhususkan bagi anggota Racana dengan maksud 
dan tujuan tertentu. 

E. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pola dan mekanismenya pembinaan anggota Racana adalah proses 

pembinaan bagi anggota Racana Sunan Ampel dan Nyai Karima. Adapun ruang lingkup 
tersebut adalah : 
1. Pendahuluan yang memuat : pengantar, dasar, pengertian, arah tujuan dan ruang lingkup. 
2. Pola dan mekanisme pembinaan 

II. POLA DAN MEKANISME PEMBINAAN
A. Pola Pembinaan 

Pola pembinaan di Racana Sunan Ampel dan Nyai Karima Gugusdepan Surabaya 
1261-1262 pangkalan IAIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada tahapan pembinaan 
yang dijadikan sebagai rangkaian tata urutan proses pembinaan anggota Racana Sunan Ampel 
dan Nyai Karima   secara berkesinambungan guna mencapai pembinaan yang mengacu pada 
ketentuan yang berlaku di gerakan pramuka, situasi dan kondisi Racana Sunan Ampel dan 
Nyai Karima. 

Adapun pola pembinaan di racana Sunan Ampel dan Nyai Karima gugus depan 
Surabaya 1261-1262 pangkalan IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Calon Anggota Gudep
2. Anggota Gudep dan Tamu Racana
3. Calon Anggota Racana
4. Anggota Racana
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B. Mekanisme Pembinaan
Mekanisme pembinaan di racana Sunan Ampel dan Nyai Karima Gugus depan Surabaya 
1261-1262 pangkalan IAIN Sunan Ampel Surabaya, adalah sebagia berikut:

1. Calon anggota gudep
Calon anggota gudep wajib mendaftarkan diri pada dewan racana saat perekrutan 
anggota oleh Dewan Racana dengan syarat yang telah ditentukan.

2. Anggota Gudep dan Tamu Racana
a. Mengikuti OPK
b. Dilantik sebagai anggota Gudep Surabaya 1261-1262 pangkalan IAIN Sunan 

Ampel Surabaya, dan secara otomatis telah menjadi tamu racana
c. Tamu racana akan diberikan kesempatan menyesuaikan diri dengan adat istiadat 

yang berlaku di racana Sunan Ampel dan Nyai Karima
d. Tamu racana akan diberi wawasan tentang keracanaan Sunan Ampel dan Nyai 

Karima
3. Calon anggota racana

a. Mengikuti KMD yang diadakan dewan racana
b. Dilantik sebagai calon anggota racana

4. Anggota racana
a. Mengikuti PAR
b. Dikukuhkan sebagai anggota racana

5. Calon pandega
Mengikuti proses penempuhan SKU dalam jangka waktu sedikitnya 6 bulan.

6. Pandega
a. Telah menyelesaikan SKU pandega
b. Dilantik sebagai pandega
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PEDOMAN KERJA DEWAN RACANA
SUNAN AMPEL DAN NYAI KARIMA

GUDEP SURABAYA 1261 – 1262
PANGKALAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN
Pedoman kerja Dewan Racana Sunan Ampel dan Nyai Karima merupakan ketentuan atau 
ketetapan cara kerja Dewan Racana Sunan Ampel dan Nyai Karima sebagai operasional dalam 
menjalankan tugasnya

A. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud dibuat dan ditetapkan PKDR ini adalah untuk menjaga kelancaran dan ketertiban 

Dewan Racana dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Tujuan dibuat dan ditetapkannya PKDR ini adalah agar semua aktivitas dan kreativitas 

anggota Racana dapat dibina kearah terwujudnya tujuan dan sasaran yang diinginkan 
bersama.

B. RUANG LINGKUP PKDR
1. Pendahuluan
2. Dewan Racana Sunan Ampel dan Nyai Karima
3. Mekanisme kerja Dewan Racana
4. Dewan Kehormatan
5. Administrasi Dewan Racana
6. Keuangan Dewan Racana
7. Kelompok kerja dan Sangga Kerja 
8. Pendelegasian
9. Inventarisasi 
10. Penutup

BAB II
DEWAN RACANA SUNAN AMPEL DAN NYAI KARIMA

A. PENGERTIAN
Dewan Racana adalah suatu pengurus Pramuka Pandega di Gugus Depan yang berfungsi dan 
berkewajiban mengendalikan dan mengembangkan Racana berpedoman pada rencana kerja yang 
akan direalisasikan melalui program kerjanya 

B. STRUKTUR GUGUSDEPAN 1261-1262
1. KAMABIGUS 
2. MABIGUS yang terdiri dari : Ketua, wakil, sekretaris.
3. PEMBINA yang terdiri dari : 2 orang Pembina Gudep

  2 orang Pembina Satuan
4. Dewan Harian  

a. Seorang Ketua Dewan Racana Sunan Ampel dan Nyai Karima
b. Seorang Sekretaris Dewan Racana Sunan Ampel dan Nyai Karima
c. Seorang Bendahara Dewan Racana Sunan Ampel dan Nyai Karima
d. Seorang Pemangku Adat Dewan Racana Sunan Ampel dan Nyai Karima
Bidang-bidang
a. Seorang Bidang Giat Ops Sunan Ampel dan Nyai Karima
b. Dua orang Bidang Ke RT an Sunan Ampel dan Nyai Karima 
c. Seorang Bidang Humas Sunan Ampel dan Nyai Karima
d. Seorang Bidang Litev (Penelitian dan Evaluasi) Sunan Ampel dan Nyai Karima
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BAB III
MEKANISME KERJA DEWAN RACANA SUNAN AMPEL DAN NYAI KARIMA

A. PENGERTIAN
Mekanisme kerja Dewan Racana Sunan Ampel dan Nyai Karima adalah segala sesuatu yang 
mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan.

KDR SUNAN AMPEL DAN NYAI KARIMA 

1. Memimpin Racana dengan baik dan penuh rasa tangung jawab.
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan setiap kegiatan 
3. Mengendalikan aktivitas organisasi 
4. Memegang surat perintah atau persetujuan pengambilan uang ke bendahara dewan 
5. Membimbing ketua sangga kerja dalam melaksanakan suatu kegiatan 
6. Mengevaluasi kinerja dewan dan anggota
7. Membuat SK sementara untuk setiap kegiatan
8. Membuat laporan pertanggung jawaban 

SEKRETARIS DEWAN RACANA

1. Mengatur Administrasi dalam setiap kegiatan
 Menjalankan presensi kegiatan dan rapat
 Membuat surat-surat yang dibutuhkan oleh Dewan 
 Menginventarisir surat keluar/masuk
 Membuat risalah rapat (Notula) 
 Membuat kartu tanda anggota
 Membuat pembukuan risalah rapat selama satu periode

2. Bertindak sebagai Notulen dalam rapat Dewan
3. Membimbing sekretaris sangga Kerja suatu kegiatan dalam mengatur administrasi kegiatan
4. Mendata nama-nama KDR dan PA mulai periode pertama
5. Bertanggung jawab kepada KDR 

BENDAHARA DEWAN RACANA

1. Mengatur, mengawasi dan bertanggungjawab atas pengelolaan teknis keuangan
2. Mencairkan dana atas persetujuan atau surat perintah pengambilan uang dari KDR
3. Mengkoordinir iuran wajib anggota perbulan sebesar Rp. 3.000,-
4. Mengkoordinir iuran sukarela / sumbangan anggota atau non anggota.
5. Membimbing bendahara sangga kerja suatu kegiatan dalam membukukan, mengatur dan 

mengawasi pengelolaan teknis keuangan.
6. Mempertanggungjawabkan segala hal yang berkaitan dengan masalah keuangan kepada 

KDR
7. Menyikapi kekurangan dana kesanggakerjaan
8. Melaporkan kondisi keuangan per-triwulan.

PEMANGKU  ADAT

1. Mengawasi dan melaksanakan hasil keputusan Musdega dalam hal adat racana
2. Memberikan pertimbangan kepada dewan racana baik secara lisan maupun tulisan
3. Membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan adat racana bersama dengan yang 

bersangkutan 
4. Menjadi motor pembentukan Dewan Kehormatan ketika ada kasus/pelanggaran oleh anggota 

racana. 
5. Menindaklanjuti tindakan amoral yang dilakukan oleh anggota Gudep
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6. Membuat laporan kasus ataupun pelanggaran yang terjadi di racana dan upaya 
pemecahannya secara tertulis pada akhir kepengurusan dan di laporkan didepan Musyawarah 
Pandega

7. Menerima serta melepas tamu dalam upacara penerimaan dan pelepasan tamu dari luar 
Gudep 1261-1262

8. bertanggungjawab atas prosesi adat racana dan teknis pelaksanaan upacara adat racana. 
9. Mengukuhkan tamu dan anggota racana Sunan Ampel dan Nyai Karima yang telah 

menjalani prosesi
10. Membantu KDR dalam laporan pertanggungjawaban. 
11. Membukukan dan menginventarisasikan buku sejarah dan adat Racana
12. Melakukan peninjauan dalam setiap kegiatan.

Tugas dan Fungsi Bidang-bidang 
1. Bidang Giatops

a. Merencanakan setiap kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM anggota dalam hal 
teknik dan keterampilan kepramukaan

b. Merencanakan konsep kegiatan sebagai sarana pengembangan potensi anggota agar 
tanggap dalam operasional kegiatan yang bersifat ekstern (bina masyarakat).

c. Bertanggung jawab atas berjalannya program kegiatan bidangnya.
d. Bertanggungjawab kepada KDR dalam laporan pertanggungjawaban. 

2. Bidang Ke-Rumahtangga-an 
a. Melakukan pendataan dan pengawasan barang-barang Gudep 1261-1262 secara berkala, 

demi kelancaran kegiatan/pembinaan yang ada.
b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan yang mendukung tata 

ruang/kerapian sanggar.
c. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan kedai pramuka.
d. Mengusahakan suatu kegiatan yang bersifat kewirausahaan.
e. Bertanggungjawab kepada KDR dalam laporan pertanggungjawaban.
f. Membuat jadwal piket kebersihan dan mengawasi pelaksanaannya.

3. Bidang Humas 
a. Mengadakan Publikasi secara internal dan eksternal. 
b. Mencari informasi eksternal dan menjalin hubungan dengan PERTI lain maupun instansi
c. Bertanggungjawab kepada KDR dalam laporan pertanggungjawaban. 

4. Bidang Litev (Penelitian dan Evaluasi)
a. Melakukan kegiatan penelitian dalam upaya peningkatan mutu organisasi dan anggota 

Pramuka
b. Mengadakan penelitian pada setiap kegiatan Racana, kemudian dievaluasi dan hasilnya 

dilaporkan secara tertulis kepada Ketua Dewan Racana
c. Bertanggungjawab kepada KDR dalam laporan pertanggungjawaban. 

BAB IV
DEWAN KEHORMATAN

A. PENGERTIAN
Dewan kehormatan merupakan badan tetap yang dibentuk oleh Gugus Depan Surabaya 1261 –
1262 sebagai badan yang menetapkan sangsi untuk anggota yang melanggar aturan/norma 
Pramuka IAIN Sunan Ampel Surabaya.

B. ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN
Anggota Dewan kehormatan terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut:
1. Majelis pembimbing Gugus Depan
2. Pembina Gugus Depan 
3. Pembina Satuan
4. Pemangku Adat 



        MUSDEGA 2011

K
O

M
I

S
I

 B

5. Ketua Dewan Racana 

C. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KEHORMATAN
1. Menilai sikap dan perilaku anggota Gugus Depan yang melanggar kode kehormatan atau 

merugikan nama baik Gerakan Pramuka 
2. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan sanksi untuk anggota yang dinyatakan melanggar. 
3. Menilai sikap dan perilaku baik anggota/jasa seseorang untuk diberikan tanda penghormatan.
4. Memberikan laporannya atas kasus dan sanksi ataupun pemberian tanda penghormatan 

kepada yang berhak. 

BAB V
TATA TERTIB ADMINISTRASI

A. PENGERTIAN
Tata tertib administrasi adalah segala sesuatu yang mengatur mengenai masalah administrasi 
Dewan  Racana.

B. BUKU ADMINISTRASI
Buku Administrasi Racana terdiri dari: 
1. Buku daftar anggota/Induk

Buku ini menjelaskan tentang Nomor urut, Nomor Induk, Nomor tanda anggota, Nama 
Anggota, Tempat dan tanggal lahir, Alamat asal, Alamat sekarang, Golongan darah, Fakultas 
atau jurusan, Catatan pelantikan, dan tingkat/golongan. Buku ini secara tidak langung 
menjadi tanggung jawab sekretaris Dewan Racana.

2. Daftar Presensi rapat/kegiatan 
a. Buku ini berisi tentang nama, fak/jur/smt, dan tanda tangan dari anggota yang hadir.
b. Buku ini menjadi tugas dan tanggungjawab : 

 Sekretaris Dewan, jika kegiatan atau rapat tersebut dilakukan oleh dewan racana
 Pengurus bidang, jika kegiatan atau rapat diadakan oleh bidang tersebut
 Sekretaris sangga kerja, jika kegiatan atau rapat tersebut diadakan oleh sangga 

kerja.
3. Buku Keuangan 

a. Buku ini berisi tentang pemasukan, pngeluaran, saldo dan keterangan yang berkaitan 
dengan masalah keuangan.

b. Buku ini menjadi tanggung jawab:
 Bendahara Dewan, jika uang itu masuk dan dikeluarkan oleh dewan racana
 Pengurus bidang, uang itu masuk dan dikeluarkan oleh bidang tersebut
 Bendahara sangga kerja, uang itu masuk dan dikeluarkan oleh oleh sangga kerja.

4. Buku risalah rapat dan pertemuan
a. Buku ini berisi catatan pembicaraan dan kesepakatan pada suatu rapat atau pertemuan.
b. Buku ini menjelaskan tentang jenis rapat, hari dan tanggal rapat,   jumlah peserta rapat, 

dan hasil rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan notulen.
c. Buku ini menjadi tanggung jawab:

 Sekretaris Dewan, jika rapat tersebut diadakan oleh dewan racana
 Pengurus bidang, jika rapat diadakan oleh bidang 
 Sekretaris sangga kerja, jika rapat tersebut diadakan oleh sangga kerja.

5. Buku Daftar Iuran
a. Buku ini menjelaskan tentang nama anggota yang dikenai iuran wajib bulanan, bulan 

jumlah tunggakan, dan keterangan.
b. Pengerjaan buku ini bersifat rutin dapat dilakukan oleh Bendahara Dewan.
c. Catatan iuran yang bukan bersifat rutin dapat  dilakukan oleh sangga kerja kegiatan atau 

anggota yang diberi wewenang untuk menangani iuran tersebut. 
6. Buku Inventaris 

a. Buku ini mencatat tanggal, jenis barang, jumlah barang, asal barang, keadaan barang 
dan daftar keluar masuk barang.
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b. Buku ini memuat infentaris gerakan pramuka IAIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Buku Agenda Surat / Arsip 

a. Buku ini memuat daftar surat masuk, berisi nomor urut, tanggal terima, nomor surat, 
perihal, alamat pengirim, tanda tangan pengantar. 

b. Buku mengenai daftar surat keluar, setidak-tidaknya berisi nomor urut, nomor surat, 
tanggal, perihal, alamat tujuan. 

c. Pengerjaan buku ini dikerjakan oleh :
 Sekretaris Dewan, jika surat ini masuk atau dikeluarkan oleh Dewan
 Sekretaris Sangga kerja, jika surat ini masuk atau dikeluarkan oleh Sangga Kerja

8. Buku Tamu 
a. Buku ini berisi tentang nomor, tanggal, nama utusan/tamu, keperluan, pesan kesan dan 

tanda tangan.
b. Pengerjaan buku ini dapat dilakukan oleh sekretaris dewan atau anggota yang ada pada 

saat itu.

C. ADMINISTRASI SURAT MENYURAT
Administrasi surat menyurat meliputi :
1. Bentuk dan isi surat

a. Ukuran kertas adalah folio ber-kop Gugusdepan atau Racana 
b. Penulisan perihal surat harus singkat, jelas dan tepat

Contoh hal : Undangan/UNDANGAN
c. Nomor dan kode surat disusun sebagaimana contoh berikut:

01/PAR/13.37.24-1261-1262/B/I/2010
Dengan penjelasan sebagai berikut:
01 : Nomor urut surat yang dikeluarkan 
PAR : Kode kegiatan (Pengukuhan Anggota Racana)
13 : Kode Kwarda Jatim
37 : Kode Kwarcab Surabaya
24 : Kode Kwaran Wonocolo
1261-1262 : Kode Gudep Pangkalan IAIN Sunan Ampel Surabaya.
A : Kode yang digunakan Gugus Depan dalam mengeluarkan surat
W : Kode yang digunakan oleh Dewan  Racana dalam mengeluarkan 

surat
B : Kode yang digunakan oleh Sangga Kerja dalam mengeluarkan 

surat
I : Kode bulan dikeluarkannya surat
2010 : Tahun pembuatan atau dikeluarkannya surat

d. Penanggalan surat diletakkan di kanan atas 
e. Alamat Surat

 Jika surat ditujukan kepada perseorangan, maka cukup ditulis nama orang tersebut 
beserta alamatnya.
Contoh : Kepada Yth. 

   Kakak Luluk 
   Di 

Surabaya 
 Jika surat ditujukan kepada lembaga atau instansi, maka penyebutannya adalah 

kepada pengurus atau pimpinan lembaga tersebut
Contoh : Kepada Yth 

  KDR Sunan Ampel dan Nyai Karima
Pangkalan IAIN Sunan Ampel 
Di 

Surabaya 
 Jika surat ditujukan kepada salah satu unit atau bidang dalam suatu lembaga maka 

ditulis pimpinan lembaga tersebut dengan menambah “Cq.” dan diikuti oleh nama 
unit yang menjadi tujuan surat tersebut
Contoh : Kepada Yth. 

    Bapak Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya
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Cq. Kabag PRT 
Di 

Tempat 
f. Pembukaan Surat

Pembukaan surat terdiri dari :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb. “ dan “ Salam Pramuka” di bawahnya.

g. Isi Surat 
Isi surat terdiri dari : 
 Pendahuluan 
 Uraian surat 
 Penutup surat 

h. Penutup Surat sama dengan pembuka surat
i. Penanda tanganan surat

Penandatanganan surat dapat dilakukan oleh:
 Ka. Mabigus 

Jika surat tersebut adalah : 
1. Surat Keputusan Kepengurusan/Dewan racana 
2. Surat Pendelegasian Tk. Daerah keatas
3. Surat Permohonan Sumbangan untuk kegiatan Tk. Daerah keatas
4. Surat untuk ekstern lainnya yang sederajat atau lebih tinggi 

 Pembina 
Jika surat tersebut adalah : 
1. Surat Keputusan sangga kerja kegiatan 
2. Surat Pendelegasian
3. Surat Permohonan Sumbangan
4. Surat untuk ekstern lainnya yang sederajat atau lebih tinggi

 KDR dan Sekretaris Dewan Racana
Jika surat tersebut adalah : 
Undangan rapat atau kegiatan yang diadakan oleh dewan. 

 Ka. Sangga Kerja, Sekretaris sangga kerja dengan mengetahui KDR 
Jika surat tersebut adalah undangan rapat yang diadakan oleh sangga kerja. 

 Stempel dan amplop surat 
1. Stempel surat terletak di kiri tanda tangan pembina atau KDR, jika tidak 

terdapat tanda sekretaris dewan 
2. Penggunaan stempel disesuaikan dengan kop yang digunakan dan penanda 

tangan surat. 
3. Stempel amplop surat dicetak disisi kiri amplop dan diberi tanda (paraf/koreksi 

sekretaris dan KDR) jika telah dikoreksi. 
j. Surat dinyatakan sah jika dilengkapi dengan stempel dan telah dikoreksi oleh Sekretaris 

dan KDR 
k. Surat dibuat rangkap dua 

 satu untuk arsip sekretaris dewan 
 satu untuk arsip sekretaris sangga kerja 
 satu yang dikeluarkan adalah copy dari arsip 

BAB VI
KEUANGAN DEWAN RACANA

A. SUMBER – SUMBER KEUANGAN
1. DPP (Dana Pembinaan Pendidikan)
2. Iuran anggota
3. Usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat

B. HAL PERMINTAAN BANTUAN DAN SUMBANGAN
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1. Setiap permohonan bantuan yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka IAIN Sunan Ampel 
Surabaya, harus melalui surat dan proposal. 

2. Setiap uang masuk harus melalui Bendahara Dewan Racana dengan sepengetahuan KDR 
dibuktikan dengan disposisi atau acc atau rekomendasi.

C. PENGELUARAN KEUANGAN
1. Pengeluaran anggaran kegiatan, berdasarkan usul atau proposal kegiatan oleh bidang yang 

bersangkutan atau Ka. Sangga Kerja kegiatan kepada bendahara dewan atas nota persetujuan 
KDR.

2. Persetujuan tersebut dilakukan atas dasar prioritas kegiatan sesuai dengan anggaran yang 
tersedia.

D. ANGGARAN TAMBAHAN
1. Anggaran tambahan adalah anggaran kegiatan yang disediakan dan dikeluarkan bila mana 

sangat diperlukan dengan menyertakan laporan penggunaan dana awal. 
2. Penentuan anggaran tambahan ditentukan oleh KDR bersama bendahara dewan. 

E. ATURAN UMUM DAN PENJELASAN
1. Pengambilan uang pada bendahara dilakukan oleh pengurus bidang atau sangga kerja dengan 

bukti (ACC) pengambilan uang dari KDR
2. Pertanggung jawaban keuangan serta bukti penggunaan keuangan harus dilaporkan kepada 

bendahara dewan oleh bidang atau sangga kerja kegiatan yang bersangkutan paling lambat 
dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan.

3. Dalam hal penerimaan uang siapapun harus menandatangani kwitansi pengeluaran. 

BAB VII
KELOMPOK KERJA & SANGGA KERJA

A. KELOMPOK KERJA 
1. Komponen kelompok kerja 

a. 3 (tiga) unsur dewan harian dan PO kegiatan 
b. Ketua, sekretaris, bendahara, Giat Ops dan perwakilan tiap bidang sangga kerja.

2. Kewajiban 
a. Merencanakan, membuat dan menetapkan konsep (Juklak) kegiatan 
b. Bersama sangga kerja bertanggung jawab atas suksesnya kegiatan 
c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan juklak & juknis.

3. Kewenangan 
a. Hasil pokja wajib dilaksanakan oleh sangga kerja. 
b. Pokja berwenang meluruskan jika pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan juklak & juknis. 
c. Bersama Ka.Sangga Kerja berwenang mengambil kebijaksanaan diluar juklak & juknis 
d. Pokja berwenang mengambil alih kegiatan jika ternyata sangker tidak sanggup 

melaksanakan juklak juknis kegiatan. 

B. SANGGA KERJA 
1. Ketua Sangga Kerja dalam setiap kegiatan dapat dipilih dan ditunjuk melalui rapat anggota 
2. Setelah Ka.Sangga Kerja ditunjuk atau dipilih, maka maksimal lima hari setelah ia ditunjuk ia 

wajib melengkapi fungsionaris sangga kerjanya dengan pertimbangan dari PO. Kegiatan yang 
bersangkutan dan mengajukan pada KDR untuk diberikan SK.

3. Aturan kerja Sangga Kerja 
a. Sangga kerja berkewajiban melaksanakan konsep kegiatan yang telah ditetapkan 

Ka.Sangga Kerja bersama kelompok kerja 
b. Ka. Sangga Kerja wajib melaporkan kegiatannya selambat-lambatnya 1 bulan setelah 

kegiatan berakhir. 
c. Apabila terjadi pelanggaran pada point b diatas, maka satu kali diperingatkan secara 

tertulis oleh Dewan dan diberi sanksi ssuai kesepakatan forum LPJ
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4. Ketentuan LPJ Sangga Kerja 
a. Laporan Pertanggungjawaban diketik rapi dan dicopy dengan ketentuan satu berkas yang 

asli untuk Dewan dan satu berkas untuk arsip Sangga Kerja. 
b. Sistematika LPJ disesuaikan dengan aturan rektorat

I. Laporan administrasi kegiatan 
II. Laporan keuangan kegiatan

III. Lampiran – lampiran 
 Arsip surat
 Materi – materi
 Bukti pengeluaran dana

c. LPJ wajib dilakukan didepan Dewan Racana dan anggota Gudep Surabaya 1261-1262 
Pangkalan IAIN Sunan Ampel Surabaya.

d. Anggota fó rum berhak menerima atau menolak LPJ Sangga kerja.

BAB VIII
PENDELEGASIAN

1. Pendelegasian adalah pengiriman atau penugasan yang dilakukan oleh Ketua Dewan Racana 
kepada seorang anggota atau sekelompok anggota racana untuk menghadiri undangan, 
berpartisipasi dalan suatu kegiatan atau pelatihan.

2. Untuk Pendelegasian yang bersifat pelatihan diutamakan pemerataan untuk anggota urutan sesuai 
dengan porsi kesempatan yang ditentukan oleh Dewan Racana, yaitu : 
b. Dewan racana 
c. Anggota racana 
d. Anggota gudep 

3. Laporan Pendelegasian selambat-lambatnya harus dilakukan 1 bulan setelah kedatangannya dari 
pendelegasian.

4. Apabila terjadi pelanggaran pada no.3 diatas, maka satu kali diperingatkan secara tertulis oleh 
Dewan.  

5. Ketentuan laporan pendelegasian adalah sebagai berikut:
I. Laporan kegiatan secara umum

a. Pendahuluan 
b. Dasar Pemikiran dilaksanakan laporan pertanggung jawaban 
c. Maksud dan tujuan laporan pertanggungjawaban 
d. Pelaksana dan peserta 
e. Pelaksanaan kegiatan.
f. Inventarisasi 
g. Sumber dana 
h. Tingkat keberhasilan 
i. Kelemahan/kesulitan dalam pelaksnaan kegiatan 
j. Evaluasi, kritik dan saran. 
k. Penutup 

II. Laporan administrasi kegiatan 
III. Laporan keuangan kegiatan
IV. Lampiran – lampiran 

 Arsip surat
 Materi – materi
 Bukti pengeluaran dana

6. LPJ wajib dilakukan didepan Dewan Racana dan anggota gugus depan IAIN Sunan Ampel 
Surabaya.
7. Anggota forum berhak menerima atau menolak LPJ pendelegasian. 
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BAB IX
INVENTARISASI 

1. Inventaris
a. Inventaris sanggar adalah segala barang yang telah menjadi milik Gerakan Pramuka Gugus 

Depan Surabaya 1261-1262 Pangkalan IAIN Sunan Ampel Surabaya dan barang pemberian ke 
Racana untuk digunakan sebagai sarana pendukung kegiatan.

b. Perawatan inventaris sanggar merupakan hak dan kewajiban seluruh anggota gudep Surabaya 
1261 – 1262 dengan penanggung jawab bidang Ke-RT-an.

c. Segala pemasukan (tambahan) atau pengeluaran inventaris yang telah menjadi milik sanggar 
harus dicatat oleh bidang Ke-RT-an pada buku inventaris. 

2. Peminjaman
a. Setiap peminjaman barang tanpa terkecuali harus melalui prosedur peminjaman, antara lain : 

 Untuk pribadi : harus sepengetahuan KDR 
 Untuk kegiatan gudep: harus dengan disposisi surat/pelaporan barang-barang yang 

dipinjam. 
 Dari Organisasi luar: harus dengan surat peminjaman resmi disertai KTP asli dan surat 

pernyataan pinjam barang dari Ke-RT-an, dan dikenai biaya peminjaman sesuai 
ketentuan dari Ke-RT-an

b. Inventaris yang dikeluarkan karena peminjaman harus dicatat oleh Ke-RT-an dalam buku 
peminjaman, dan dikenakan administrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Ke-RT-an.

c. Barang inventarisasi yang dipinjamkan dikembalikan melebihi dari tanggal serta dihilangkan 
atau rusak, maka dikenakan sanksi oleh Ke-RT-an.


