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“ESKUL PRAMUKA SMANIDA BORONG PIALA” 

 

Pada tanggal 2 november 2019 pramuka 

SMA Negeri 1 Dramga mengikuti 

kegiatan perlombaan yang di adakan di 

SMA Negeri 1 Leuwiliang dan mampu 

membawa beberapa kejuaraan. Diantara 

nya lomba yang di raih ialah: 

1. Juara 3 debat pramuka (PA) 

2. Juara 2 gempita (PA) 

3. Juara 2 master penegak (PI) 

4. Juara 2 master penegak (PA) 

5. Juara 2 LKBB. 

6. Juara umum 3 

Tentu saja mereka  masih tidak yakin 

dengan apa yang mereka raih rasa 

bangga dan haru bercampur aduk 

dengan tawa dan tangisan. 

Saat wawancara pun kami menanyakan 

beberapa hal seperti apa saja si modal 

yang harus ada saat perlombaan agar 

mendapat juara. 

“Tentu saja semua hal dilakukan secara 

ikhlas dan ber do’a serta kerja keras dan 

latihan yang maksimal” jawab ketua 

pradana putra yaitu Ahmad Baharudin. 

“Dan juga kita harus ubah pola pikir kita 

yang tadi nya pesimis menjadi optimis” 

jawab ketua pradana putri yaitu Sri 

widyastuti. 

Kami pun menanyakan perasaan saat 

memenangkan perlombaan dan berapa 

lama latihan yang di perlukan. 

“Kita masih ga nyangka ternyata kita bisa 

bawa banyak piala, seneng bangga haru 

pokok nya campur aduk deh!” –Sri 

widyastuti 

“Kita latihan selama satu bulan pada hari 

senin-kamis saat pulang sekolah dan 

hari sabtu saat libur sekolah, ternyata 

keringat yang kami keluarkan tidak sia-

sia”- Ahmad baharudin. 

Kemenangan ini pun di umum kan pada 

hari senin tanggal 04 november 2019 

saat upacara berlangsung dengan 

pembina upacara Ibu Een Aeniah, 

S.Pd.M.Pd dan kepala sekolah Sman 1 
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Dramaga pun hadir untuk memberikan 

selamat oleh Ibu Kepala Sekolah ibuDra. 

Hj. Eli Supartini, M.Si. 
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“Kejar terus prestasi nya jangan menyerah, jangan lupa berdoa dan terus berusaha, 

maka semua akan di raih. Jika gagal teruslah berusaha sampai kegagalan itu berubah 

menjadi kemenangan” itulah pesan dari kaka Sri Widyastuti dan Ahmad Baharudin. 

Jadi untuk kalian semua kejar terus ya prestasi!! 
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