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Location
Gunakan QR Code scanner pada 
handphone Anda untuk melihat 
lokasi SMA Pradita Dirgantara

sma.praditadirgantara.sch.id



To Soar Among The Clouds,
Achieving Greatness

Vision
Menjadi lembaga pendidikan menengah yang bereputasi di 

tingkat internasional dengan tetap menjunjung tinggi budaya 

nasional untuk menghasilkan calon pemimpin bangsa yang 

beriman, cerdas, kreatif, dan mandiri.

Mission

Our Goals

a. Menyelenggarakan pendidikan berdasarkan perkembangan  

 ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dengan tetap  

 berlandaskan penguatan iman dan taqwa.

b. Menyelenggarakan pendidikan yang berwawasan global  

 dengan berlandaskan nilai-nilai luhur budaya nasional.

c. Mewujudkan peserta didik yang cerdas, kreatif, dan  

 mandiri melalui proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif,  

 efektif, dan menyenangkan.

d. Menyelenggarakan pendidikan untuk penguatan minat  

 dan bakat khususnya di bidang seni, olahraga, akademik  

 dan kepemimpinan untuk mendorong lahirnya generasi  

 yang mandiri dan berprestasi dalam berbagai bidang  

 kehidupan.

e. Menciptakan ekosistem sekolah yang kondusif dengan  

 berlandaskan kepedulian, partisipatif, dan pembiasaan.

• Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada  

Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, berkarakter kuat dan 

cerdas, mandiri, sehat jasmani dan rohani, serta berdaya 

saing tinggi di tingkat nasional dan internasional.

• Menghasilkan calon pemimpin bangsa yang memiliki pen- 

dirian teguh dalam menegakkan Pancasila, UUD 1945 dan 

kebinekaan dalam kerangka NKRI.

• Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik 

dan moralitas tinggi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi 

kedinasan maupun nonkedinasan yang bereputasi.

• Menghasilkan lulusan yang berprestasi akademik dan 

nonakademik tinggi sesuai bakat dan minat yang dimiliki.

• Menjadi Lab School Universitas Sebelas Maret (UNS)  

Surakarta - FKIP UNS, yang dapat dijadikan model sekolah 

unggulan tingkat menengah.

• Menggunakan kurikulum Cambridge dan materi nasional, 
sehingga siswa SMA Pradita Dirgantara berkesempatan 
untuk mengikuti seleksi Perguruan Tinggi Nasional, 
Perguruan/Sekolah Tinggi Ikatan Dinas hingga Perguruan 
Tinggi ternama Internasional.

• SMA Pradita Dirgantara berorientasi pada Olimpiade 
Sains Nasional (OSN) dan Olimpiade Internasional. 
Membuka jalur prestasi bagi siswa penerima medali OSN 
dan mengikutsertakan peserta didiknya pada kegiatan- 
kegiatan Olimpiade Nasional maupun Internasional.

• SMA Pradita Dirgantara bekerjasama dengan Kepala 
Daerah di seluruh Indonesia memanggil putra-putri 
Indonesia untuk belajar menjadi siswa yang unggul  
serta memberikan yang terbaik untuk Indonesia Jaya.

• SMA Pradita Dirgantara adalah sekolah berasrama 
(boarding school) yang didukung oleh pembelajaran 
tentang kedirgantaraan (Airspace, Main Wing dan dunia 
penerbangan) agar memahami, menjaga, menggali  
dan memperjuangkan kekayaan Indonesia. 

• Untuk memberikan kualitas yang selalu meningkat, 
SMA Pradita Dirgantara didukung penuh oleh  
TNI AU, Yayasan Ardhya Garini - Yasarini, Universitas 
Sebelas Maret - Solo dan FKIP - UNS.

Advantages

Selamat datang di SMA Pradita Dirgantara! 

Kami adalah sekolah nasional bertaraf 

internasional yang mengedepankan kualitas 

manusia yang tinggi dari penguasaan sains, 

kedewasaan mental, kebebasan berkreativitas 

dan menjunjung pembentukan sikap mulia.


