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Assalamualaikum wr.wb.
 Terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada 
saya  untuk  mengisi rubrik “Sapaan Maut”,  wah   namanya  itu lho...
Pertama saya ucapkan selamat kepada segenap tim kru 

O n e - B L , 
teriring uca-
pan syukur 
ke hadirat 
Allah SWT 
atas terbit-
nya edisi 
kali ini, pas-
tilah butuh 
perjuangan 
yang tidak 
sedikit. Ke
dua semoga 
media ini 
dapat men-
jadi ajang 
untuk ber-
latih dan 
b e r k a r y a 
m e n u l i s  
pada khu-
s u s n y a , 
belajar ten-
tang hidup 
dan kehidu-
pan pada 
umumnya . 

Hal itu dapat menjadi bekal 
untuk meraih kesuksesan di 
masa depan di tengah persai

ngan yang semakin ketat dan kehidupan semakin keras.
Akhirnya, terus berkarya dengan penuh kesungguhan, 
tentu dengan tetap mengingat atas apa yang telah di-
berikan oleh Nya, dengan demikian kita terus bersyukur 
dalam hidup ini. Bukankah yang paling berharga dalam 
hidup adalah hidup itu sendiri? seperti pepatah nenek mo
yang kita bahwa, “Urip kuwi urup.”, hidup itu terus menyala 
Kiranya cukup sekian goresan pena dari saya, 
akhir kata “ Lihatlah sekatenan, sama te-
man- teman, ada kesalahan, mohon di maafkan .
wassalamualiakum wr.wb  
(Khaylila Az Zahra  & Talita Safa Kirana)

 DIANPINRU HC

 Salam pramuka teman-teman Herucakra! 
Beberapa hari yang lalu SMPN 1 Bantul menga-
dakan dianpinru, lebih tepatnya pada 3-4 Novem-
ber 2018 di SMPN 1 Bantul, SMP tercinta kita.

  Ada banyak kegiatan dalam  dianpinru ini. Salah 
satu kegiatannya seperti jurit malam. Pada saat ju-
rit malam,para peserta harus menyiapkan alat sep-
erti senter dan alat tulis.Tidak hanya itu, disaat jurit 
malam setiap regu ditemani oleh kakak-kakak DP. 
Pada saat jurit malam peserta harus mengerjakan 
soal di pos-pos yang sudah ditentukan. Setelah aca-
ra jurit malam,dilanjutkan dengan api unggun.Yang 
menjadi sesepuh api unggun pada dianpinru adalah 
Pak Sugiyono Nurhadi.Setelah api unggun dilanjut-
kan dengan pentas seni (pensi) dari beberapa regu. 
Setelah selesai pensi,kakak-kakak DP memimpin un-
tuk berjoget dan bernyanyi bersama.Semua peserta 
dianpinru pun ikut bernyanyi dan berjoget bersama-
sama. Setelah selesai acara pensi, kakak-kakak DP 
menyuruh semua peserta untuk tidur agar seman-
gat untuk mengikuti kegiatan keesokan harinya.

  Kata Pak Sugiyono Nurhadi,kegiatan dianpinru ini 
bertujuan untuk melatih keterampilan, kecerdasan, 
ketangkasan, kemandirian. Dianpinru ini dipersiapkan 
secara fisik dan mental, karena butuh fisik yang kuat.

(Nashwa Paramita Lestari & Nesa Fikriya Nazifa)

SAPAAN MAUT

PRAKATA REDAKSI

BERITA UTAMA

Peserta Dian Pinru foto bersama para pembina pramuka HC

Edisi 5, Bulan November 2018

 Halo teman-teman One BL! Apa kabar? Sehat kan? 
Edisi One BL kali ini kami banyak menampilkan hal baru dan 
menarik. Edisi yang ke-5 ini diterbitkan oleh redaksi One BL 
Tim C lho! So, don't miss it and keep the spirit to reach your 
dreams!

Oleh: Nashwa Paramita Lestari

AMIRUL BIMANTARA
KOMANDAN PLETON TERBAIK

 Hola kawan, bagaimana kabarnya? Baik-
baik saja, kan. Oo, iya, kalian sudah tahu kan 
Mas Amirul Bimantara. Kemarin, dia mendapat-
kan juara sebagai ‘Danton Terbaik’. Mas Bima 
atau biasa dipanggil Bum ini mendapatkan 
juara itu di ajang LBB PPI yang diselenggara-
kan oleh Paskibraka Kabupaten Bantul dalam 
rangka Gebyar Indonesia Muda 6. Tidak hanya 
itu, ternyata barisan peleton inti atau Tonti HC 
juga mendapatkan juara 1 di ajang tersebut.
Teman-teman tahu nggak? Bagaimana cara Mas 
Bum membagi waktunya untuk berlatih dan bela-

jar? Ya caranya 
itu, jika dia pu-
lang sekolah 
sore, Mas Bima 
mandi dan 
melaksanakan 
k e g i a t a n 
s e h a r i - h a r i . 
M a l a m n y a , 
Mas Bima gu-
nakan seba-
gian waktunya 
untuk belajar 
dan jika kita 
banyak yang 
bermain hp 
setelah belajar, 

dia tidak, Mas 
Bima menggunakan waktu itu untuk menghafal-
kan materi. Kemudian, pagi-pagi buta dia melan-
jutkan belajarnya. Memang sih, sebagai Danton 
dan pengurus OSIS, Mas Bima sangatlah sibuk.
Teman-teman, Mas Bima punya pesan, lho. Pesan 
ini ditujukan untuk para peleton inti atau Tonti 
HC. Ia berpesan, “Untuk peleton inti HC teruskan 

perjuangan Tonti HC’19 untuk terus menjua-
rai lomba-lomba LBB dan pertahankan ge-
lar juara itu. Dan untuk Danton, juga sama 

dan kalau bisa, ikuti lomba-lomba di 
tingkat Provinsi atau bahkan Nasio
nal,”. Jangan lupa pesan 
Mas Bima, lho. Tetap seman-

gat dan raih prestasi!
(Alfito Putra Parindra 
& Ryo  Abhinaya)

PRESTASI HERUCAKRA

Amirul Bimantara Nugraha

-

Kamu 
bebas 
mem-

punyai 
mimpi, 
tetapi 

setiap mimpi 
diperlukan 

pengorbanan. 
Hadapi pe
ngorbanan-
mu! Maka 
kamu akan 
mendapat-
kan mim-

pimu.

Keanggunan api unggun

Peserta Dian Pinru
 ketika sedang outbond

Sigit Wardoyo, S. Pd.
Guru Bahasa Jawa HC

TIM C

Penanggungjawab : Tri Kartika Rina, 
M. Pd, Pembimbing : Nur Budiyanto, 
S. Pd, Lay Outer : Dwi Astutiningsih, 
S. I. Pust & Ryo Abhinaya Hutagama, 
Pemimpin Redaksi : Alfito Putra Parindra, 
Sekretaris Redaksi : Nadiya Dini Natasyah, 
Anggota Redaksi : Sefrina Dhia Azmi Putri, 
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Bulan Rabiul Awal
Oleh : Dra. Hj. Sagirah

 Bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan yang istimewa. Bagaimana tidak istimewa?, pada bulan tersebut manusia terbaik, 
hamba Allah dan utusan Allah termulia dilahirkan di dunia. Pada 1400 abad yang lalu, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal 576 
M, baginda Nabi Muhammad Saw dilahirkan dari pasangan Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah Radliya Allahu ‘anhuma.
 Setiap  tahun hari kelahirannya dirayakan oleh umat Muslim di seluruh penjuru dunia. Berbagai acara mulai di tingkat desa 
hingga istana negara menyelenggaraan perayaan maulid. Lantas bagaimana pendapat para ulama’ 4 madzhab mengenai tradisi 
perayaan maulid tersebut? Berikut ini kami rangkum beberapa statemen ulama’ mengenai tradisi tahunan tersebut.
 Bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan yang istimewa. Bagaimana tidak istimewa?, pada bulan tersebut manusia terbaik, 
hamba Allah dan utusan Allah termulia dilahirkan di dunia. Pada 1400 abad yang lalu, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal 576 
M, baginda Nabi Muhammad Saw dilahirkan dari pasangan Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah Radliya Allahu ‘anhuma.
 Setiap tahun hari kelahirannya dirayakan oleh umat Muslim di seluruh penjuru dunia. Berbagai acara mulai di tingkat desa 
hingga istana negara menyelenggaraan perayaan maulid. Lantas bagaimana pendapat para ulama’ 4 madzhab mengenai tradisi 
perayaan maulid tersebut? Berikut ini kami rangkum beberapa statemen ulama’ mengenai tradisi tahunan tersebut.
 Al-Imam al-Suyuthi dari kalangan ulama’ Syafi’iyyah mengatakan:

ِفْيِرَّشلا ِهِدِلْوَمِب ِراَشْبِتْسِاْلاَو ِحَرَفْلا ِراَهْظِإَو َمَّلَسَو ِهِلآَو ِهْيَلَع ُهللا َّىلَص ِّيِبَّنلا ِرْدَق ِمْيِظْعَت ْنِم ِهْيِف اَمِل اَهُبِحاَص اَهْيَلَع ُباَثُي ْيِتَّلا ِةَنَسَحْلا ِعَدِبْلا َنِم َوُه

 “Perayaan maulid termasuk bid’ah yang baik, pelakunya mendapat pahala. Sebab di dalamnya terdapat sisi mengagkan 
derajat Nabi Saw dan menampakan kegembiraan dengan waktu dilahirkannya Rasulullah Saw”.

 Lahirnya bayi yang kemudian menjadi Nabi ini merupakan momentum yang disambut penuh keceriaanoleh umat Islam sedunia. Mereka 
pun memperingatan hari Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara masing-masing.
 Umat Islam sempat bingung mengenai hukum memperingati hari lahirnya Nabi. Penyebabnya, Rasulullah sendiri maupun para sahabat 
tidak pernah mencontohkan peringatan ini.Ditambah lagi, awal mula dilaksanakannya peringatan ini untuk pertama kalinya juga masih sim-

pang siur. Bahkan ada banyak versi mengenai peringatan ini.
 Naskah tertua mengenai peringatan Maulid Nabi adalah karya Jamaluddin Ibn Al Ma’mun, putra Al Ma’mun Ibn Bata’ihi, yang pernah menduduki posisi Perdana 
Menteri pada Dinasti Fatimiyah.Karya tersebut dikutip oleh Al Maqrizi dalam kitabnya, Mawa’iz Al I’tibar fi Khitat Misr Wa Al Amsar. Tetapi, catatan Al Maqrizi menyebut perin-
gatan Maulid Nabi diselenggarakan pada tanggal 13 Rabiul Awal.
 Saat itu, khalifah Dinasti Fatimiyah menggelar peringatan Maulid Nabi dengan membagikan 6.000 dirham, 40 piring kue, gula-gula, caramel, madu, dan minyak wi-
jen. Tidak ketinggalan 400 liter manisan dan 100 liter roti. Peringatan itu kemudian selalu digelar pada tanggal 12 atau 13 Rabi’ul Awal oleh pemerintah. Biasanya diisi ceramah, 
pembacaan ayat suci Alquran, serta pemberian hadiah.
 Saat Dinasti Fatimiyah runtuh oleh gempuran Shalahuddin Al Ayyubi, tokoh utama Dinasti Ayyubiyah yang beraliran Sunni, tetap mengadakan peringatan Maulid.
Peringatan ini dianggap sebagai wadah paling efektif dalam menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan Islam. Selain itu juga membangkitkan semangat 
jihad pasukan Islam.
 Catatan lain menyebut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga digelar pada masa Dinasti Ayyubiyah di abad 10 Masehi. Tujuannya untuk memicu semangat 
mencontoh pribadi Nabi. Kala itu, kondisi umat sedang terpuruk lantaran gempuran Pasukan Salib. Semangat tempur pasukan Islam pun melemah.
 Shalahuddin sebagai sultan sekaligus panglima perang menggembleng kembali semangat Pasukan Islam untuk bertempur melawan Pasukan Salib. Saat itulah 
Maulid Nabi dianggap sebagai tonggak kebangkitan umat Islam kala itu.
 Hingga saat ini, peringatan Maulid Nabi tetap digelar di sejumlah negara. Bahkan di Irak dan Mesir, peringatan ini digelar dengan sangat meriah dalam bentuk 
festival.
 Umat Islam di Indonesia sendiri hingga saat ini terus menggelar perayaan Maulid Nabi. Ini karena Maulid Nabi adalah momentum untuk terus meningkatkan 
kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Akhir Zaman.Perayaan maulid termasuk bid’ah yang baik, pelakunya mendapat pahala. Sebab di dalamnya terdapat sisi 
mengagungkan derajat Nabi Saw dan menampakan kegembiraan dengan waktu dilahirkannya Rasulullah Saw”.
 Lahirnya bayi yang kemudian menjadi Nabi ini merupakan momentum yang disambut penuh keceriaan oleh umat Islam sedunia. Mereka pun memperingatan hari 
Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara masing-masing.
 Umat Islam sempat bingung mengenai hukum memperingati hari lahirnya Nabi. Penyebabnya, Rasulullah sendiri maupun para sahabat tidak pernah mencontoh-
kan peringatan ini. Ditambah lagi, awal mula dilaksanakannya peringatan ini untuk pertama kalinya juga masih simpang siur. Bahkan ada banyak versi mengenai peringatan ini.
 Naskah tertua mengenai peringatan Maulid Nabi adalah karya Jamaluddin Ibn Al Ma’mun, putra Al Ma’mun Ibn Bata’ihi, yang pernah menduduki posisi Perdana 
Menteri pada Dinasti Fatimiyah. Karya tersebut dikutip oleh Al Maqrizi dalam kitabnya, Mawa’iz Al I’tibar fi Khitat Misr Wa Al Amsar. Tetapi, catatan Al Maqrizi menyebut perin-
gatan Maulid Nabi diselenggarakan pada tanggal 13 Rabiul Awal.
 Saat itu, khalifah Dinasti Fatimiyah menggelar peringatan Maulid Nabi dengan membagikan 6.000 dirham, 40 piring kue, gula-gula, caramel, madu, dan minyak wi-
jen. Tidak ketinggalan 400 liter manisan dan 100 liter roti. Peringatan itu kemudian selalu digelar pada tanggal 12 atau 13 Rabi’ul Awal oleh pemerintah. Biasanya diisi ceramah, 
pembacaan ayat suci Alquran, serta pemberian hadiah.
 Saat Dinasti Fatimiyah runtuh oleh gempuran Shalahuddin Al Ayyubi, tokoh utama Dinasti Ayyubiyah yang beraliran Sunni, tetap mengadakan peringatan Maulid. 
Peringatan ini dianggap sebagai wadah paling efektif dalam menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan Islam. Selain itu juga membangkitkan semangat 
jihad pasukan Islam.
 Catatan lain menyebut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga digelar pada masa Dinasti Ayyubiyah di abad 10 Masehi. Tujuannya untuk memicu semangat 
mencontoh pribadi Nabi.
 Kala itu, kondisi umat sedang terpuruk lantaran gempuran Pasukan Salib. Semangat tempur pasukan Islam pun melemah. 
Shalahuddin sebagai sultan sekaligus panglima perang menggembleng kembali semangat Pasukan Islam untuk bertempur melawan Pasukan Salib. Saat itulah Maulid Nabi 
dianggap sebagai tonggak kebangkitan umat Islam kala itu.
 Hingga saat ini, peringatan Maulid Nabi tetap digelar di sejumlah negara. Bahkan di Irak dan Mesir, peringatan ini digelar dengan sangat meriah dalam bentuk 
festival. Umat Islam di Indonesia sendiri hingga saat ini terus menggelar perayaan Maulid Nabi. Ini karena Maulid Nabi adalah momentum untuk terus meningkatkan kecintaan 
kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Akhir Zaman.
(Devani & Sefrina )

Humor? Mungkin
Oleh : Alfito Putra P

 Suatu hari, ada supir taksi 
yang sedang mengantar penumpangnya. 
Saat itu penumpang sedang bersantai-
santai. Suatu ketika, ia ingin bertanya 
pada sopir taksi dan menepuk pundak 
supir itu.
 “Pak,” kata penumpang itu 
dengan lirih dan menepuk pundak sopir 
taksi.
 Tiba-tiba sopir itu kaget 
bukan main. Ia sangat terkejut hingga 
hampir mengalami kecelakaan fatal. Sopir 
taksi itu langsung menepikan mobilnya. 
Ia juga mengatur napasnya.
 “Tolong jangan mengagetkan 
dan membuat ketakutan saya!” pinta 
sopir itu dengan menghela napasnya.
 Penumpang tadi pun men-
jawab, “Ooh, maaf, Pak. Aku tadi hanya 
mau bertanya. Sekali lagi saya meminta 
maaf.”
 “Ini bukan sepenuhnya kes-
alahan anda. Saya itu baru menjadi sopir 
taksi online beberapa hari yang lalu. Jadi 
saya masih gugup. Namun, saya dulunya 
menjadi menjadi sopir mobil jenazah dan 
profesi itu sudah saya lakoni selama 15 
tahun,” tutur sopir taksi tersebut.
 “Ooo, gitu ta. Hihihi,” kata 
penumpang dengan menahan tawanya.
 Sopir itu pun mengantarkan 
penumpangnya sampai ke tujuannya. 
Penumpang pun turun dari mobil taksi 
itu. Ternyata, pens?”umpang itu tadi ber-
nama Hadi. Ia lalu mendapat panggilan 
telepon dari rumah sakit.
 “Ninuninuninu,” bunyi hand-
phone Hadi.
 “Iya, ada apa?” tanya Hadi.
 “Maaf, apakah ini Pak Hadi? 
Saya dari rumah sakit,” tutur seorang 
dokter.
 “Iya, ada apa, dok?” tanya 
Hadi.
Saat itu jantung Hadi sedang berdetak 
kencang. Ia sangat khawatir terhadap apa 
yang telah terjadi.
 “Ya, istri bapak dikabarkan 
kecelakaan yang sangat tragis,” jawab 
dokter itu.
 “Apa dokter serius?” tanya 
Hadi.
 “Saya hanya bercanda,” jawab 
dokter tadi.
 “Walah. Saya kira anda serius,” 
kata Hadi menghela napas.
 “Sebenarnya, istri bapak sudah 
meninggal,” kata dokter dari salah satu 
rumah sakit itu.
 “Apa?!” kata Hadi terkejut dan 
melepaskan hpnya.
 Tanpa sengaja, handphone 
Hadi jatuh ke jalan. Dan secara tidak 
sengaja juga, ia menendang hpnya. Hand-
phone tadi masuk ke dalam selokan. Hadi 
menangis dan mencari hpnya.

HC JUARA LAGI !
 Assalamualaikum, So- bat. Kalian sudah tahu 
belum? Kalau HC menjuarai lomba senam yang diseleng-
garakan oleh Kodim Provinsi DIY sebagai juara satu, lho. 
Berkat doa dan latihan yang terus menerus, SMPN 1 Bantul 
mengalahkan SMP-SMP lain yang mengikuti lomba itu. 
Perlombaan ini diikuti oleh 26 SMA, 11 SMP, dan 6 
SD. Perlombaan ini dibagi men- jadi 3 tingkat, yaitu 
tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Sebenarnya, 
ada 2 jenis perlombaannya, yai- tu lomba senam dan 
lomba yel-yel untuk tingkat SMA.
 Dengan perpaduan baju putih dengan jas al-
mamater, celana putih, dan dasi pramuka, serta untuk 
penutup kepala digunakanlah kabaret Tonti berwarna 
merah, membuat para juri terpe- sona. Para pesenam 
HC ini masing-masing juga mem- bawa satu pasang 
tongkat. Dengan salah satu tong- kat dipasang bendera 
merah, dan satu lainnya putih.
 Koreografi yang ditampilkan pun sangat menarik. Di awal senam, para 
pesenam bergerak serempak dan serentak dengan dipimpin oleh Mas 
Zico dari kelas 8A dan Mbak Dyas dari kelas 8H. Dan, di akhir senam, seorang murid dari kelas 7G yaitu Dinda Pra-
jna atau biasa dipanggil Anya diangkat ke atas, dan Mas Zico juga diangkat dengan tegap dan melakukan hormat.
Dan untuk penutup, kalian para pembaca udah tahu, kan, motto SMPN 1 Bantul yai-
tu “Tiada Hari Tanpa Prestasi,”. Ya, pasti sudah. Jadi, tetaplah semangat untuk terus berprestasi!
(Alfito Putra Parindra)

TEACHER OF THE MONTH BUKAN HUMOR

       PUISI BL      

ONE-BL HOT NEWS

RENUNGAN BL

Penyesalan

 Dikala senja tiba 
 Ku duduk ditengah gemuruhnya 
ombak
 Ku teringat seorang wanita
 Yang pernah ada di dalam hatiku

Kau mencintaiku
Bagaikan batu karang yang diterjang 
ombak
Kau mencintaiku
Bagaikan ayah yang mencintai 
anaknya

Dan aku…
Menduakanmu 
Meninggalkanmu
Membohongimu

Ku menyesal……
Ku menyesal meninggalkanmu
Aku lebih memilih dia
Yang tak pantas untuk  diriku

Maafkan aku....
Aku sudah meragukan cintamu
Sekarang percuma untuk menyesal
Kau telah pergi jauh meninggalkanku

Oleh : 
Rachda Armeista Naufal/ IX B

W

Negeriku Indonesia

Pagi ini pagi yang cerah
Aku berangkat ke sekolah
Bunga-bunga sedang merekah
Dikerumuni banyak lebah

Inilah Indonesia 
Negeri elok yang kucinta
Alam indah dan ragam budaya
Terkenal sampai mancanegara

Indonesiaku
Sekarang banyak yang meru-
sakmu
Tawuran, miras, dan narkoba
Sedang banyak dan merajalela

Ooh Tuhan…
Kembalikanlah negeri ini seperti 
dahulu
Tanah subur dan sejahtera
Rakyat makmur dan bersahaja
Aamiin…

Buah karya : 
Alfito Putra Parindra

Warm Motivation

Assalamualaikum temen-temen, 

 
 Yeayy, One-BL edisi kelima 
udah terbit loh. Temen – temen dapat 
sapaan hangat dari Ibu Dra. Dwi Ning-
sih. Waahh beliau punya motivasi hangat 
loh….. Siapa yang nggak kenal masa 
RSBI HC, masa-masanya HC jaya dan 
berkembang pesat. Tapi sayangnya 
RSBI sudah dibubarkan oleh pemer-
intah, yaaahh kenapa dibubarkan?
Jangan sedih dulu temen-temen, pemer-
intah sedang menjadikan SMPN 1 Ban-
tul tercinta menjadi Sekolah Pilloting 
Pengembangan Pendidikan Karakter 
dan Sekolah Rujukan. Bu Dwi Ning-
sih sangatlah bangga jika  HC men-
jadi Sekolah Rujukan. Dengan demiki-
an, SMP kita menjadi teladan dan 
contoh bagi sekolah-sekolah lainnya. 

 Bu Dwi Ningsih memiliki mo-
tivasi dengan adanya Sekolah Pilloting 
Pengembangan Pendidikan Karakter 
(PPPK), beliau ingin menjadi guru yang 
selain mendidik dalam hal akademik, juga 
mengarahkan siswa HC agar memiliki si-
fat dan perilaku yang baik sehingga siswa 
SMPN 1 Bantul memiliki prestasi aka-
demik dan non akademik yang tinggi serta 
memiliki akhlak dan perilaku yang positif.
Usaha yang harus dilakukan apa ya 
temen – temen……”Saya sebagai 
guru di SMP 1 Bantul akan memberi 
contoh dalam hal kedisiplinan” tutur 
Ibu Dwi Ningsih. Waaahhhh…tam-
bah bangga ya sama SMPN 1 Bantul.
(Nadiya dan Qiya)

SIAPA DIA?
Oleh : Nesa Fikriya N

 Hari Minggu, Reni berangkat menuju ke Bumi Perkemahan Bere. Ia membawa per-
lengkapan untuk kemah. Reni membawa peralatan mandi, peralatan pramuka, dan sebagain-
ya. Ia akan melaksanakan Jambore.
 “Gimana, Ren. Udah siap semua belum?” tanya Ratri.
 “Udah, kok,” jawab Reni.
 Reni dan regunya pun baris di sebuah lapangan yang luas. Angin sepoi-sepoi pagi 
pun membelai dan mengelus kulit mereka. Regu Reni adalah Regu Teratai. Upacara apel telah 
selesai. Regu Reni mengikuti berbagai game.
 “Oke semangat!” teriak Resi.
 “Ayo kita bermain game!” sahut Ratri.
Berbagai game telah dilaksanakan. Siang pun menyambut para peserta Jambore itu.
 “Sekarang saatnya ujian. Persiapkan diri dan peralatan yang diperlukan!” tutur Reni.
 “Oke bu ketua,” sahut Resi, Ratri, dan teman-teman yang lain.
 Regu Teratai itu merasakan gugup saat sedang melakukan ujian. Akhirnya, mereka 
pun telah menyelesaikan berbagai ujian yang ada. Reni dan kawan-kawannya melakukan ke-
giatan pramuka seperti biasanya.

 Hari mulai sore, Regu Teratai menyiapkan berbagai alat untuk jurit malam. Mereka harus menyiapkan alat-alat seperti, sandal, 
senter, alat tulis, dan lainnya. Angin dingin menyambut para peserta Jambore. Regu Teratai dipisah-pisah menjadi beberapa kelompok. 
Reni, Resi, dan Ratri menjadi satu kelompok. Mereka pun sampai di sebuah hutan yang gelap gulita.
 “Res, Ren, itu apa? Kok putih-putih gitu?” tanya Ratri.
 “Gak tahu,” jawab Reni dan Resi serempak.
Tampak seseorang berbaju putih dengan warna merah darah di seluruh bajunya. Orang itu sembunyi di sebuah gubuk yang sudah reyot.
 “Ayo kita ke sana!” ajak Reni.
 “Gak ah,” jawab Ratri.
 “Udah, ayo! Daripada kita penasaran, kan mending...,” paksa Resi.
Sebelum Resi selesai bicara, tiba-tiba ada anak yang menabrak mereka.
 “Aduh,” teriak mereka bertiga serentak.
 “Maaf, maaf,” kata anak itu.
  Saat Resi, Reni, dan Ratri melihat wajah anak itu. Mereka bertiga terkejut melihat paras anak itu. Anak itu berbaju putih dan 
ada warna merah darah berceceran di bajunya. 
 “Kamu siapa?” tanya Ratri.
Ternyata, anak itu adalah hantu. Ratri, Reni, dan Resi berlari lunggang-langgang setelah melihat hantu itu. Reni terjatuh karena tersandung batu. Anak 
kecil tadi terus mengejar Reni dan kawan-kawannya. 
 “Hahaha, aku ini anak Pak Yoga,” kata anak itu yang ternyata bernama Yogi.
 “Walah,” kata Reni lega.
Ternyata, anak itu adalah anak dari Pak Yoga. Pak Yoga adalah pembina pramuka peserta Jambore.
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