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DRAMAGA - SMA Negeri 1 Dramaga baru saja 

menyelenggarakan kegiatan Pelatikan Gabungan Eskul pada 

16-17 Novermber 2018 yang dimana terdapat 5 

esktrakulikuler yang melaksanakan pelantikan secara 

bersamaan. Kegiatan ini diselenggarakan setiap tahunnya dan 

awalnya hanya 4 ekstrakulikuler yang dapat melaksanakan 

pelantikan, yaitu Pramuka, Paskibra, PMR dan Rohis. Namun 

pada tahun ini ditambahkan satu ekstrakulikuler yang dapat 

melaksanakan pelantikannya secara bersamaan, yaitu English 

Club. 

Kegiatan berlangsung secara terjadwal dan 

terorganisir dengan hanya sedikit terkendala akibat dari 

waktu yang sedikit terlambat dari jadwal. Namun walaupun 

terlambat, semangat para peserta dan kesediaan para panita 

dapat menyukseskan acara sejak upacara pembukaan hingga 

penutupan. 

Kegiatan dilaksanakan pada Jumat sore hingga 

Sabtu siang. Diawali dengan apel pembukaan yang dihadiri 

oleh ibu Kepala SMA Negeri 1 Dramaga, Dra. Hj. Eli 

Supartini, M. Si dan dipimpin oleh anggota paskibra Satria 

Mandala Muda, Ahmad Fauzi Jamaludin. Kemudian dilanjut 

dengan materi gabungan yang dihadiri oleh seluruh peserta 

eskul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi pertama berlangsung sekitar 1 jam, 

setelahnya dilanjut ishoma dari maghrib hingga isya. 

Kemudian ada materi malam keakraban yang dihadiri oleh 

seluruh peserta pelantikan dan hadir pula ibu kepala SMA 

Negeri 1 Dramaga beserta Wakil Kepala Sekolah. Setelahnya 

diadakan materi per eskul dan beberapa purna dari seluruh 

eskul pun sudah hadir untuk menyaksikan kegiatan 

pelantikan bagi adik-adik penerusnya. Hingga pukul 10.30 

malam diadakan kegiatan Api Unggun, dimana seluruh eskul 

berkumpul untuk bersama-sama menyaksikan upacara 

penyalaan api unggun. 

Upacara penyalaan api unggun dipimpin oleh 

anggota pramuka Astinapura, Ahmad Baharudin dan 

disambut oleh Pembina eskul, ibu Een Aeniah. Setelah api 

menyala, seluruh eskul bersaing dalam menampilkan yel-

yelnya. Kegiatan api unggun cukup lama karena terkendala 

saat penyalaan api. Kegiatan api unggun dilaksanakan hingga 

pukul 12.00 tengah malam. Seluruh peserta pun kembali ke 

ruangannya dan tidur malam. 

 

PELANTIKAN GABUNGAN 

EKSTRAKURIKULER   

SMA NEGERI 1 DRAMAGA 

Potret para peserta pelantikan ekstrakulikuler dalam acara 

malam keakraban yang dihadiri oleh kepala sekolah dan 

wakil kepala sekolah pada kegiatan Pelantikan Gabungan 

Ekstrakulikuler pada Jum’at, 16 November 2018 
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Kegiatan senam pagi pun diikuti oleh seluruh 

peserta, panitia, hingga Pembina. Berlangsung selama 1 jam 

dan dilanjut dengan sarapan pagi bersama di Lapangan 

Utama SMA Negeri 1 Dramaga. Pukul 7.00 pagi, peserta 

bersiap-siap untuk kegiatan outbond dan games. Seluruh 

peserta melakukan outbond di lingkungan SMA Negeri 1 

Dramaga namun tidak dengan pramuka. Pramuka 

melaksanakan kegiatan outbond yang berlokasi di Lapangan 

Tegal Loceng, Margajaya Kota Bogor. 

Pukul 10.00 pagi peserta sudah kembali ke lapangan 

utama dan bersiap melakukan Apel Penutupan sekaligus 

Penyematan atribut eskul yang dilakukan oleh Wakil Kepala 

SMA Negeri 1 Dramaga, bapak Mulyadi, S. Ip. Setelahnya 

peserta diperbolehkan untuk kembali ke rumahmasing-

masing

 

Pada pukul 1.30 dini hari seluruh peserta kembali 

dibangunkan secara paksa oleh panitia untuk agenda jurit 

malam dan pembintalan. Setiap eskul memiliki adat masing-

masing untuk melatih dan mempertebal mental para calon 

anggotanya. Kegiatan jurit malam ini pun bahkan disambut 

oleh seluruh purna eskul. Kegiatan berlangsung hingga pukul 

4.15 peserta diarahkan ke Masjid untuk melaksanakan sholat 

subuh berjamaah dengan kuliah subuh hingga 5.30. 

 

Potret anggota pramuka dengan latar belakang api unggun 

pada kegiatan Pelantikan Gabungan Ekstrakulikuler 2018 

Galeri foto dokumentasi dalamkegiatan Pelantikan 

Gabungan Ekstrakulikuler 2018 pada 16-17 November 

2018. 


