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PETUNJUK PENILAIAN  

DEWAN KERJA CABANG TERGIAT 

 

A.   Pencapaian Program Kerja  

Adalah Penyelenggaraan program pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega 

tingkat cabang yang telah dilakukan Kwarcab sesuai dengan target pencapaian renja 

tahunan/Program kerja, yang telah dirumuskan bersama dalam forum Sidang Paripurna 

Cabang. 

 

 Penilaian  

Penilaian Pencapaian program kerja akan diprosentasekan sesuai dengan pencapaian 

target program kerja pada tahun tersebut tertanggal 1 agustus 2010. 

Jika tidak pernah merencanakan atau tidak ada program maka semua nilai pada point A 

dianggap gugur. Dan selanjutnya yang terlaksana dianggap sebagai kegiatan non program. 

 

1. Kepemilikan Rencana kerja dan Program Kerja 

Masing-masing item diberi nilai 50 

 

2. Pencapaian target program kerja : 

a. 10 % - 20 %  = 50 

b. 21 % - 40 %  = 100 

c. 41 % - 60 % = 150 

d. 61 % - 80 % = 200 

e. 81 % - 100 % = 250 

 

3. penyelenggaraan kegiatan program dinilai sesuai dengan tingkat kesulitan 

kegiatanya yang dibagi dalam beberapa kategori berikut :  

a. kegiatan partisipasi  

Adalah pengiriman peserta baik perorangan maupun beregu yang mewakili 

Kwarcab untuk Golongan Penegak dan Pandega dalam kegiatan tingkat wilayah, 

daerah, dan Nasional. 

Penilaian  

 Tingkat Korwil, 1 kali partisipasi diberi nilai 20 

 Tingkat Daerah, 1 kali partisipasi diberi nilai 40 

 Tingkat Nasional, 1 kali partisipasi diberi nilai 60 

 Tingkat Internasional, 1 kali partisipasi diberi nilai 80   

b. kegiatan pelatihan ( KPDK, LPK dll ) 

- kegiatan pendidikan dan latihan bagi Pramuka Penegak dan Pandega, yaitu 

 LPK 

 KPDK 

Penilaian :  

masing-masing kegiatan yang terlaksana diberi nilai 50 
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- Kegiatan pelatihan T/D lainnya, yang tidak tersebut dalam point diatas. 

Penilaian :  

masing-masing kegiatan yang terlaksana diberi nilai 30 

c. Kegiatan akbar atau perlombaan antar T/D ( Raimuna, PW atau GP ) 

- Penyelenggaraan kegiatan pertemuan Akbar atau Prestasi Pramuka T/D di 

tingkat cabang. Yang termasuk dalam kategori ini adalah :  

1. Raimuna Cabang 

2. Perkemahan Wirakarya Cabang 

3. Temu Saka Cabang 

4. Perkemahan Bakti Saka Cabang 

5. JOTA-JOTI Nasional / ASPAC / Internasional 

Penilaian :  

Masing-masing kegiatan yang telah terselenggara diberi nilai 100 

- Penyelenggaraan kegiatan pertemuan Akbar atau Prestasi Pramuka T/D di 

tingkat cabang lainnya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah semua 

kegiatan Temu Pramuka T/D yang tidak tersebut dalam point diatas.  

Penilaian :  

masing-masing kegiatan yang terselenggara diberi nilai 50 

d. Sidang dan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega  

Yang termasuk dalam kategori ini adalah : 

- Sidang Paripurna Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega 

- Musppanitera 

Penilaian :  

masing-masing kegiatan yang terlaksana diberi nilai 75 

e. Kegiatan Kerjasama  

Kegiatan Kerjasama adalah kegiatan Kwarcab yang dikelola Dewan Kerja 

Cabang, dilaksanakan atas dasar kerjasama dengan instansi / Lembaga Non 

Pramuka. 

Penilaian : 

 Tingkat Cabang, tiap kegiatan diberi nilai 40 

 Tingkat Korwil, tiap kegiatan diberi nilai 50 

 Tingkat Daerah, tiap kegiatan diberi nilai 60 

 Tingkat Nasional, tiap kegiatan diberi nilai 70 

 Tingkat Internasional, tiap kegiatan diberi nilai 80 

 

4. Dukungan administrasi berupa : 

a. Proposal 

b. Edaran 

c. Juklak 

d. Acara kegiatan 

e. Laporan 
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Akan diberikan nilai tambah sebanyak 5 point untuk masing-masing item 

pendukung administrasi pada masing-masing kegiatan, total nilai pada point nomor 

4 adalah 25. 

 

B.   Penyelenggaraan Kegiatan Non Program 

 

Adalah Penyelenggaraan program pengembangan Pramuka Penegak dan Pandega tingkat 

cabang yang telah dilakukan Kwarcab baik kegiatan mandiri, partisipasi maupun kegiatan 

kerjasama, yang tidak direncanakan dalam forum sidang paripurna Cabang. 

 

1. penyelenggaraan kegiatan non program dinilai sesuai dengan tingkat kesulitan 

kegiatanya yang dibagi ke dalam beberapa kategori berikut : 

a. kegiatan partisipasi  

Adalah pengiriman peserta baik perorangan maupun beregu yang mewakili 

Kwarcab untuk Golongan Penegak dan Pandega dalam kegiatan tingkat wilayah, 

daerah, dan Nasional. 

Penilaian  

 Tingkat Korwil, 1 kali partisipasi diberi nilai 15 

 Tingkat Daerah, 1 kali partisipasi diberi nilai 30 

 Tingkat Nasional, 1 kali partisipasi diberi nilai 45 

 Tingkat Internasional, 1 kali partisipasi diberi nilai 60   

b. Kegiatan pelatihan ( KPDK, LPK dll ) 

- kegiatan pendidikan dan latihan bagi Pramuka Penegak dan Pandega, yaitu 

 LPK 

 KPDK 

Penilaian :  

masing-masing kegiatan yang terlaksana diberi nilai 40 

- Kegiatan pelatihan T/D lainnya, yang tidak tersebut dalam point diatas. 

Penilaian :  

masing-masing kegiatan yang terlaksana diberi nilai 25 

c. Kegiatan akbar atau perlombaan antar T/D ( Raimuna, PW atau GP ) 

- Penyelenggaraan kegiatan pertemuan Akbar atau Prestasi Pramuka T/D di 

tingkat cabang. Yang termasuk dalam kategori ini adalah :  

1. Raimuna Cabang 

2. Perkemahan Wirakarya Cabang 

3. Temu Saka Cabang 

4. Perkemahan Bakti Saka Cabang 

5. JOTA-JOTI Nasional / ASPAC / Internasional 

 

Penilaian :  

Masing-masing kegiatan yang telah terselenggara diberi nilai 75 
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- Penyelenggaraan kegiatan pertemuan Akbar atau Prestasi Pramuka T/D di 

tingkat cabang lainnya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah semua 

kegiatan Temu Pramuka T/D yang tidak tersebut dalam point diatas.  

Penilaian :  

masing-masing kegiatan yang terselenggara diberi nilai 25 

d. Kegiatan Kerjasama  

Kegiatan Kerjasama adalah kegiatan Kwarcab yang dikelola Dewan Kerja 

Cabang, dilaksanakan atas dasar kerjasama dengan instansi / Lembaga Non 

Pramuka. 

Penilaian : 

 Tingkat Cabang, tiap kegiatan diberi nilai 20 

 Tingkat Korwil, tiap kegiatan diberi nilai 30 

 Tingkat Daerah, tiap kegiatan diberi nilai 40 

 Tingkat Nasional, tiap kegiatan diberi nilai 50 

 Tingkat Internasional, tiap kegiatan diberi nilai 60 

 

2. Dukungan administrasi berupa : 

a. Proposal 

b. Edaran 

c. Juklak 

d. Acara kegiatan 

e. Laporan 

Akan diberikan nilai tambah sebanyak 5 point untuk masing-masing item 

pendukung administrasi pada masing-masing kegiatan, total nilai pada point nomor 

2 adalah 25. 

 

C.   Pengorganisasian Dewan Kerja 

 

      Cakupan dari pengorganisasian Dewan Kerja adalah : 

1. Kelengkapan administrasi meliputi: 

a. Buku induk 

b. Buku kas 

c. Buku surat masuk, surat keluar 

d. Daftar hadir dan notulen rapat 

e. Data potensi  T/D yang disertai dengan data potensi Gugusdepan. 

f. Data potensi DKC. 

Penilaian adminitrasi Dewan Kerja Cabang didasarkan pada skala berikut : 

- Ada, sangat dimanfaatkan. Diberi nilai = 15 

- Ada, cukup dimanfaatkan. Diberi nilai = 12,5 

- Ada, kurang dimanfaatkan. Diberi nilai = 10 

- Tidak ada. Diberi nilai = 0 

2. Pengukuhan Dewan Kerja Cabang, ditunjukkan dengan SK Kwarcab. Diberi nilai = 15 

3. Pengelolaan ruang Dewan Kerja yaitu : 
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a. Terpisah dari kesekretariatan Kwarcab. Diberi nilai = 10 

b. Ada kelengkapan struktur. Diberi nilai = 10 

4. Pengembangan unit 

a. Tiap unit kegiatan diberi nilai 25 

b. Unit kegiatan yang berkembang dibuktikan dengan  

 SK Kwarcab 

 Dokumentasi 

Masing-masing item diberi tambahan nilai 10 

c. Kelengkapan Administrasi per Unit antara lain : 

 Buku induk 

 Buku kas 

 Buku surat masuk, surat keluar 

 Daftar hadir dan notulen rapat 

 Data potensi  anggota 

Masing-masing item diberi tambahan nilai 5 

 

D.  Pembinaan Dewan Kerja Ranting 

      Cakupan dari pembinaan DKR adalah  

1. Keaktifan DKR 

Dibuktikan dengan data pendukung seperti surat pemberitahuan kegiatan, laporan 

kegiatan ke Kwartir Cabang, SK DKR yang berlaku dll. 

 

Penilaian  

 Jumlah DKR aktif > 81% diberi nilai 80 

 Jumlah DKR antara 61% -  80% diberi nilai 70 

 Jumlah DKR antara 41% -  60% diberi nilai 60 

 Jumlah DKR aktif </= 40% diberi nilai 50 

 

2. Kegiatan Pembinaan 

a. Rakor DKR di Kwarcab. Diberi nilai 25 

b. Penilaian DKR tergiat. Diberi nilai 25 

 

E.  Kemandirian Sumberdana Program Kerja 

Kemandirian sumberdana yang dimaksudkan ialah kemandirian pendanaan yang dilakukan 

dalam setiap penyelenggaraan program kerja yang dilaksanakan yang bersumber dari usaha 

dana maupun sponsorship dari Lembaga atau instansi Non Kwartir. 

 

Penilaian 

1. Kegiatan yang memiliki dana tambahan mandiri yang berasal dari Unit usaha milik DK, 

Fundrising, dll akan mendapat nilai tambah 30 pada setiap penyelenggaraan kegiatan 

tersebut dengan dibuktikan dokumen berikut : 

a. Dokumentasi kegiatan kewirausahaan/fundrising 

b. Laporan sirkulasi keuangan 

2. Setiap kegiatan yang di sponsori oleh sponsor non kwartir yang tanpa melanggar 

ketentuan AD/ART akan mendapat nilai tambah 25 untuk masing-masing kegiatan yang 

dibuktikan dengan dokumen berikut :  
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a. Laporan Sponsorship 

b. Dokumentasi 

 

F.   PRESTASI  

Prestasi Kepramukaan 

Adalah prestasi kepramukaan yang diterima oleh Kwartir Cabang untuk Golongan Penegak 

dan Pandega, dibuktikan dengan tanda Penghargaan/  piagam/ tropi. 

Penilaian  

 Tingkat Korwil, 1 penghargaan diberi nilai juara 1 = 10; 2 = 7.5; 3 = 5 

 Tingkat Daerah, 1 penghargaan diberi nilai nilai juara 1 = 12.5; 2 = 10; 3 = 7.5 

 Tingkat Nasional, 1 penghargaan diberi nilai nilai juara 1 = 15; 2 = 12.5; 3 = 10 

 

Prestasi Non Kepramukaan 

Adalah prestasi non kepramukaan yang diterima oleh Kwartir Cabang untuk Golongan 

Penegak dan Pandega, dibuktikan dengan surat mandat dari Kwartir, tanda Penghargaan/ 

piagam/ atau tropi. 

Penilaian  

 Tingkat Kabupaten, 1 penghargaan diberi nilai juara 1 = 7.5; 2 = 5 ; 3 = 2.5 

 Tingkat Korwil, 1 penghargaan diberi nilai juara 1 = 10; 2 = 7.5; 3 = 5 

 Tingkat Daerah, 1 penghargaan diberi nilai nilai juara 1 = 12.5; 2 = 10; 3 = 7.5 

 Tingkat Nasional, 1 penghargaan diberi nilai nilai juara 1 = 15; 2 = 12.5; 3 = 10 

 

G. KEHUMASAN 

Pengembangan program kehumasan Dewan Kerja Cabang dinilai dari 2 (dua) aspek, yaitu :  

1. Publikasi 

Adalah segala jenis kegiatan yang terpublikasi melalui media massa. 

- Media Online, dibuktikan dengan pageprint, masing-masing kegiatan yang 

terpublikasikan diberi nilai 10 

- Media cetak, dibuktikan dengan kliping peliputan di media cetak, masing-masing 

kegiatan yang terpublikasikan diberi nilai 15 

- Media Elektronik, dibuktikan dengan rekaman publikasi, masing-masing kegiatan 

yang terpublikasikan diberi nilai 20 

 

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

- Memiliki Email Dewan Kerja Cabang 

- Memiliki Facebook Dewan Kerja Cabang 

- Memiliki Homepage (Blog dan atau Web DKC) 

Masing-masing item dibuktikan dengan alamat URL dan pageprint. 

Nilai masing-masing item adalah 15 
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H. PENUTUP  

 

Demikian petunjuk pelaksanaan Supervisi dan Monitoring ini kami buat sebagai acuan bagi 

Dewan Kerja Cabang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Apabila dikemudian hari terjadi 

perubahan akan kami sosialisasikan selanjutnya. 

 

 

Surabaya, Juli 2011 

Dewan Kerja Daerah Jawa Timur 

Ketua,  

 

Ttd 

 

MIFTAKHUL KHOIRIYAH, S.Ikom 

 

 


