
Pramuka SMK Lentera 
Bangsa Naik Tingkat

Sudah Terakreditasi B
RENGASDENGKLOK, RAKA-

Keluarga besar SMK Lentera 
Bangsa I merasa bangga lantaran 
meraih nilai B dalam Akreditasi 
Gugus Depan (Gudep) Gerakan 
Pramuka yang dilakukan Kwartir 
Cabang (Kwarcab) Karawang 
belum lama ini.
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Kami akan 

berusalia untuk 
lebih baik lagi.”

PRAMUKA 
SMK LENTERA BANGSA 

C A H Y O N O  N U G R O H O

Serifikat akreditasi ini diserahkan 
langsung oleh Wakil Bupati 
Karawang Aep Syaepulloh di aula 
Gedung Singaperbangsa Komplek 
Pemerintah Daerah Karawang. 
Pembina Pramuka SMK Lentera 
Bangsa Cahyono Nugroho menga-

takan perjuangan untuk men- 
dapatkan hasil nilai B dalam 
akreditasi gugus depan ini berjalan 
muluswalaupun persiapannya 
dijalankan di tengah pandemi.

Kata Cahyo, sapaan Cahyono 
Nugroho, terdapat sembilan 
standaryang hams dipersiapkan 
untuk memperoleh akreditasi 
hingga visitasi dari dm acesor 
Kwarcab Karawang, dan dari 
sembilan standar tersebut dapat 
dikerjakan dengan baik. "Alham- 
dulillah juga adik-adik penegak 
SMK Lentera Bangsa peng- 
arsipan administrasinya masih 
ada yang beberapa tahun yang 
lalu sehingga m em udahkan 
dalam pengerjaan instrumen 
akreditasi," jelasnya, kepada 
Radar Karawang, Selasa (6/4).

Selain itu, untuk memperoleh 
akreditasi ini turut mendapat 
dukungan juga dari Ka Mabigus 
SMK Lentera Bangsa, para 
pembantu pembina, serta Kwaran 
Rengasdengklok yang selalu 
membantu dan mensuport "Insya

TERAKREDITASI B: Wakil Bupati H Aep Syaepuloh menyerahkan sertifikat akretidasi kepada SMK Lentera B angsa 1.
Allah di akreditasi yang akan 
datang kami akan berusaha untuk 
lebih baik lagi,” papamya.

Pembina pramuka putri SMK 
Lentera Bangsa Yayuk Sulistia 
mengaku gerakan Pramuka di 
Lentera Bangsa ini sering ikut 
dalam perlombaan, baik tingkat 
daerah, provinsi maupun tingkat 
nasional. Pihaknya mengaku

terkahir SMK LB mengirimkan 
anak ekstrakurikuler Pramuka 
untuk  ikut lonrba tingkat 
nasional di Bandung, alhasil 
juara satu umum. "Kalau ada 
perlombaan, anak-anak Pra
muka di sini lebih memilih 
secara offline dibanding melalui 
virtual,” ujarnya.

BidangKesiswaan SMKLentera

Bangsa Haryanto mengaku 
bangga dengan mendapatkan 
akreditasi B untuk gugus depan 
Pramuka ini, pasalnya tidak 
banyak sekolah yang masih beium 
terakreditasi dalam hal ini di 
bidang Pramuka. ’’Ketika Pramuka 
kita sudah terakreditasi ini kan 
artinya sudali memenuhi stan
dar nasional," pungkasnya (mra)


