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S Bantul (Krakatau) Kembali 
anak-anak HC bertarung dengan mu-
suh bebuyutan. Yups, SMPN 2 Bantul. 
Untuk kali ini pertarungan berjalan cu-
kup  imbang. He he he, di kwarter awal. 
Tapi begitu memasuki kwarter 3 dan 4, 
anak-anak HC tak terbendung lagi. Se-
tiap gerak dan setiap kali memasukkan 
bola, pasti masuk ring lawan. Benar-
benar fantastis, amazing. Di turnamen 
sebelumnya, perak cup, tim basket HC 
menghempaskan tim Duba (Dua Ban-
tul, red), dalam pertarungan sengit.
 Minggu, 4 Februari2018 di ajang 
PBL ini pemain yang diturunkan tidak 
full time. Yang main mayoritas anak-
anak kelas 8. Yang kelas 9 persiapan  
POR. Selain itu, kelas 9 sudah disibukkan 
ujian sekolah (US). dan PPU. Tim lapis 
dua (demikian anak-anak HC menyebut 
tim ini), terdiri dari cowok-cowok keren, 
yaitu : Aryo, Fadhil, Hafidz, Daffa, 
Iqbal, Godking, dan Bima. Skill mereka 
memang belum sehebat tim utama HC. 
Makhlum, jam terbangnya juga belum 
seberapa. Tapi semangat dan dedikasi 
untuk tetap mengibarkan bendera ken-
egaraan sangatlah tinggi. Semua lawan 
dihadapi dengan sportifitas yang tinggi. 

 Sore itu jam 16.15 begitu 
peluit dibunyikan, tim duba langsung 
menggebrak dengan permainan cepat-
nya. Uh, HC kebobolan duluan. Tak 
lama berselang, dengan sigap HC lang-
sung menyamakan kedudukan. Kejar-
mengejar point terus berjalan ketat. 
Susul-menyusul menjadi sangat seru.
sangat berpengaruh. Di kwarter 3 
duba mulai kedodoran. Hal ini lang-
sung dimanfaatkan tim HC untuk 
menambah pundi-pundi angka. Gol 
man dipermalukan HC, duba ber-
main ngotot, permainanberjalan a lot. 
Berada di atas angin, HC main lebih 
santai dan fokus. Point demi point 
bertambah. Duba semakin keteteran. 
 Peluit kwarter dibunyikan, 
menandai selesainya pertandingan. 
Yups, benar saja, luapan ekspresi ke-
menangan anak-anak HC tak terbend-
ung. Pulang dengan point kemenangan 
mengalahkan musuh bebuyutan den-
gan skor mengagumkan, 3 1 lawan 1 3. 
(Semoga besok di pekan o;ahraga pela-
jar kita juga bisa berprestasi segemilang 
seperti ini., sehingga basket HC benar-
benar berjaya. NUR BUDIYANTO)

BASKET HC HEMPASKAN DUBATTS BERHADIAH UCAPAN TERIMAKASIH
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Hi, sobat setia Krakatau. Krakatau edisi 
5 sudah terbit kembali nih,  di Krakatau 
edisi 5 ini kita bakalan membahas tentang 
ketua OSIS (ketos) kita yang super kece 
itu loh, Yap Amirul Bimantara Nugraha.  
Bagaimana tidak sosok tinggi besar (eits 
dia berkulit terang kok guys bukan hitam 
jadi enggak sangar - sangar banget), dan 
bertatapan mata sangat tajam ini aktif di 
berbagai macam organisasi di sekolah, 
hampir semua kegiatan ia lakoni mulai 
dari pasukan pleton inti herucakra,  De-
wan Penggalang, dan bahkan ia juga ter-
libat dalam pembuatan majalah Krakatau 
dan ONE BL lho teman - teman. Tentu 
dia merupakan sesorang yang cer-
das membagi waktu terbukti dengan 
ekspresinya yang tidak pernah terlihat 
lelah, bisa dikatakan Amirul Bimantara 
Nugraha adalah ketua OSIS paling santai.
           Bima  merupakan ketua OSIS 
yang memiliki gebrakan - gebrakan 
baru untuk herucakra melalui berb-
agai program kerja (proker) OSIS ta-
hunnya yang membedakan dari tahun 
- tahun sebelumnya. Seperti proker sie 
berbangsa dan benegara dalam melak-
sanakan PKS. PKS adalah salah satu 
program kerja OSIS tahun lalu yang 
belum sempat terlaksana. PKS dilak-
sanakan dengan tujuan untuk membantu 
satpam dalam menyeberangkan jalan.
(Naddzwa Septiyanur Azizah).

GEBRAKAN BARU 
KETOS HERUCAKRA

“
 Ya Tuhan-ku, masukkanlah 
aku secara masuk yang benar dan ke-
luarkanlah (pula) aku secara keluar 
yang benar, dan berikanlah kepada-
ku dari sisi Engkau kekuasaan yang 
menolong.” (Q. S. Al -Israa’ : 80)Assalamualaikum wr.wb.

 Dengan memanjatkan puji 
syukur kehadirat Allah SWT, yang 
telah melimpahkan Rahmat dan 
Ridho-Nya. Terhitung mulai tanggal 
17 Februari 2018, saya memasuki 
masa purna tugas di SMPN I Bantul.
Pada kesempatan ini perkenankan 
saya mohon diri apabila selama saya 
menjadi keluarga besar SMPN I 
Bantul banyak salah dan khilaf, mo-
hon maaf yang sebesar-besarnya. 
Selanjutnya, saya mohon doa restu 
bapak/ibu keluarga SMPN I Bantul, 
semoga Allah senantiasa memberi-
kan kesehatan, keberkahan kepada 
kita semua. Amiin Ya Robbal’alamin.
Wassalammualaikum. Wr. Wb.
 Segenap tim redaksi 
“Krakatau” mengucapkan selamat 
menikmati masa purna tugas, Semo-
ga kebahagiaan selalu mengiringi.

 SMPN 1 Bantul merupakan seko-
lah rujukan yang memiliki fasilitas mema-
dai dan lengkap. Namun diluar dari semua 
kelengkapan fasilitas SMP N 1 Bantul, ada 
satu hal yang masih menjadi masalah yang 
perlu untuk diselesaikan. Masalah kebo-
brokan kamar mandi yang memalukan!!!! 
MPN 1 Bantul memiliki banyak kamar 
mandi yang tersebar merata. Namun, ban-
yak diantaranya yang gelap, tak terurus, 
kotor, keran yang jebol, bahkan ada 
yang berbau pesing sangat menyengat. 
Kerusakan-kerusakan itu bisa dilihat 

 t di kamar mandi bagian belakang 
laboratorium IPA bawah, di sebelah barat 
ruang musik, dan sebelah perpustakaan 
referensi. Benar saja, disana banyak berjejer 
kamar mandi yang tak terawat dan menge-
luarkan bau tak sedap yang menyengat. 
Bahkan, banyak diantaranya yang sering 
tak terpakai karena kondisi selot kunci 
yang rusak, dan keran yang jebol. Selain 
karena keran dan selot kunci, banyak siswa 
yang mengurungkan niatnya memakai 
kamar mandi karena keberadaan gayung 
yang sering menghilang entah kemana.
 Kondisi kamar mandi yang me-
malukan itu semakin memalukan dengan 
kondisi kamar mandi yang gelap tanpa pen-
erangan dan pengap, seakan tak ada udara 
yang masuk. Tak hanya itu, banyaknya lu-
mut yang hidup di lantai-lantai kamar man-
di juga menjadi salah satu penyebab utama 
bobroknya kamar mandi di Herucakra.
Sangat disayangkan jika sekolah ru-
jukan seperti SMPN 1 Bantul ini me-
miliki kamar mandi yang bobrok dan 
pesing. Seharusnya fasilitas lengkap 
Herucakra dapat diimbangi dengan ke-
adaan kamar mandi yang baik pula.
(Najmatul Millah)

MEMALUKAN, KAMAR MANDI HC 
KOK BOBROK DAN PESING !!!!!!

KATA PAMIT 
PAK HARYONO

 Mendatar
1. Sebutan SMP 1 Bantul
2. Wild
3. Membuat sesuatu supaya tajam
4. Kayu yang sering terkena air maka  
   bisa menjadi... 
5. Susu yang di fermentasi 
6. Tidak jadi
7. Bagian 4 sehat 5 sempurna
8. Pokok
9. Pahlawan dari Maluku
10. Dampak
11. Dekat
12. Masalah
13. Perbandingan jarak pada peta
14. Waktu Indonesia Tengah 
15. Tidak adil
16. Hasrat

Menurun
17. Peta persebaran fauna Indonesia       
     yang mana garis ini membentang    
     dari sekatan ke utara mulai dari       
      Arafuru ke utara melalui perbatasan   
      NTT dan Maluku ke utara
18. Pintar (Inggris)
19.  Pembina pramuka
20. Jarang ada
21. Parasit
22. Penyakit tulang
23. Buritan kapal
24. Kepada
25. Hasil warna daun tom
26. Karya ilmiah remaja
27. IPA (Inggris)
28. Umur
29. Jumpa
30. Menempatkan sesuatu pada tempat   
      nya
31. Kumpulan uap

EMBUN PAGI
* Pemenang kehidupan adalah orang 

yang tetap sejuk ditempat yang panas, 
yang tetap manis ditempat yang sangat 

pahit, yang tetap merasa kecil meskipun 
telah menjadi besar, serta tetap tenang 

di tengah badai yang paling hebat. 

Menjadi tua itu pasti, namun menjadi 
dewasa itu pilihan. Tua sudah pasti dihi-
tung dengan dimensi waktu, sedangkan 
dewasa tidak dapat diukur dengan aku-

rat, Menunjukkan bahwa setiap manusia 
mampu menjadi dewasa tanpa mengenal 

usia, sebaliknya juga mampu berjiwa 
muda tanpa menghiraukan usiayang 

menua...dan dalam dimensi waktu usia 
adalah amanah.

Tidak boleh memaksakan sesuatu pada 
orang lain, meskipun itu baik dan benar, 
tetapi kita jangan berhenti menyampai-
kan sesuatu yang benar dengan baik.

ONE HADITS
Doa Rasulullah 

“Ya Allah, perbaikilah agamaku karena 
ia merupakan pangkal urusanku, perbai-
kilah duniaku yang di dalamnya peng-

hidupanku, perbaikilah akhiratku karena 
ia tempat kembaliku, dan jadikanlah 
hidup ini kesempatan bagiku untuk 

menambah kebaikan, dan jadikanlah 
mati sebagai pelepas diriku dari setiap 

kejahatan” (HR Muslim). 

Edisi 5
Senin, 05 Maret 2018   Halaman 4   Halaman 1

Edisi 5
Senin, 05 Maret 2018

       
      JUARA 5 POSTER HARI SAMPAH HC

SHAFFA DALIH Z (VIII A)


