
Assalamualaikum w.w.,
Alhamdulillahirobbilalamiin, puji syu-
kur kita panjatkan ke hadirat Allah 
SWT, yang telah melimpahkan kenik-
matan dan kesempatan, sehingga one 
BL dapat terbit kembali tampa ham-
batan ataupun kendala yang berarti
Menulis adalah aktivitas seseorang 
dalam menuangkan ide-ide, pikiran, dan 
perasaan secara logis dan sistematis 
dalam bentuk tertulis sehingga pesan 
tersebut dapat dipahami oleh para pem-
baca. Majalah one BL terbit sebagai wu-
jud kreativitas, kerja keras, dan harapan 
dari warga sekolah yang haus akan infor-
masi. Kami berharap, majalah sekolah ini 
menjadi wadah kreativitas peserta didik 
untuk berbagi informasi maupun wadah 
untuk menampung ide dan pendapat 
dari semua warga SMPN 1 Bantul

melaksanakan gerakan literasi sekolah, karena salah satu tu-
juan dari gerakan literasi sekolah adalah menumbuhkan budi pe-
kerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya mem-
baca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat.
Majalah sekolah ini juga diharapkan mampu menjadi sara-
na penyampaian program-program sekolah, sehingga semua 
program sekolah dapat tersosialisasikan kepada semua war-
ga sekolah khususnya, dan masyarakat pada umumnya.
Dalam kesempatan ini Pak dar berharap kebiasaan menulis bagi 
penulis dalam majalah one BL ini harus selalu ditumbuhkembang-
kan dan dishare kepada teman-teman yang belum terlibat secara 
langsung. Kebiasaan menulis adalah kebiasaan yang luar biasa, yang 
menjadi ciri khas kebiasaan orang yang luar biasa. Orang yang luar 
biasa dilahirkan dari orang-orang yang terbiasa melakukan keg-
iatan yang luar biasa, yaitu kegiatan-kegiatan yang jarang dilaku-
kan oleh orang biasa (awam). Secara singkat Jika anda ingin men-
jadi orang yang luar biasa, maka lakukannlah hal-hal yang luar biasa.
Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan selamat atas terbit-
nya majalah one BL Semoga ke depannya selalu bertambah suk-
ses dan dapat memberi manfaat bagi seluruh warga SMPN 1 Bantul.
Wassalamualaikum w.w.  (Nafi’ah Kurnia Hapsari) 

 

 Selamat buat ulang tahun HERUCAKRA yang ke 64', 
tapi HC mendapat kado yang gak menyenangkan sama sekali. 
Berita itu datang dari kelas VIII J. Temen kita (seangkatan/kakel/
adkel) pasti sedih kalau keinget sama dia, dia adalah Harsika 
Apsari Bagas Putri atau yang biasa dipanggil sika.Kak Sika ini me-
ninggal hari Selasa 23 Juli 2019, jam 02.53 WIB dalam usia 12th 
7bln. Di RS Panti Rapih, Yogyakarta.Penyebabnya adalah gagal 
jantung. Sekian dulu,jangan lupa buat doa'in sika ya mentemen.
(Albertus Zico Novaviano)
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 Hai siapa sih yang nggak kenal Bu Wahyu En-
dah? Mungkin juga kalian sudah tidak asing lagi kan? hehe…. 
Meskipun usia bu Wahyu Endah tidak muda lagi namun 
guru kita yang satu ini, yang berprofesi sebagai guru Pra-
karya dan IPA di SMPN 1 Bantul, dapat membawa Karya Il-
miah Remaja (KIR) anak- anak herucakra hingga ke tingkat in-
ternasional dan membawa medali perak yang berhasil diper
sembahkan untuk sekolah kita tercinta ini loh……
 
 Tetapi pencapaian itu tidak serta-merta langsung masuk 
ke tingkat  internasional. Tidak mudah loh sampai ke tingkat inter-
nasional.  Harus mulai dari tingkat 
provinsi dan na- sional, kemudian 
baru bisa ke tingkat internasi-
onal.  “ Ikut lomba itu bukan sekedar 
untuk mendapat- kan medali atau 
piagam, yang penting pengala-
man. Karena dengan ikut lomba, 
kita bisa bertemu dengan teman-
teman se-Indo- nesia atau teman-
teman dari neg- ara lain, bertukar 
pengalaman atau ilmu. Pengalaman 
ini tidak bisa di- beli di toko, sedan-
gkan medali atau piagam adalah 
bonus yang didapat dalam 
suatu lomba. 

Wahyu Endah Asiyati, S. Pd. 
 
 Tetapi kita tetap berusaha sebaik mungkin untuk me-
nampilkan yang terbaik.” Itu kata motivasi dari bu Wahyu En-
dah. O…. ya untuk saat ini bu Endah sedang mendampingi 
siswa siswanya mengikuti KIR OPSI 2019, tingkat provin-
si dan nasional.  Semoga bisa juara lagi ya….  Aamiin…!!! 
(Nafi’ah Kurnia Hapsari & Naura Cantika Salsabila Nasri)

KIR HC 
GO INTERNASIONAL 

 
 Awalnya sih bingung dan pena-
saran sama KIR itu apa, sampai cowok 
9I ini ikut bergabung dengan tim KIR 
HC. Yups… namanya adalah Wahyu 
Sumantri. Cowok kelahiran Bantul, 29 
Juni 2004  ini 
ternyata dapat 
menaklukan la-
wan -lawannya 
dalam kompe-
tisi International 
Science and 
Invention Fair 
yang diadakan 
oleh lembaga 
I n d o n e s i a n 
Young Scien-
tist Association.

 B e r -
sama 2 te-
mannya yaitu Ari dan Nugroho, Wahyu, 
mmendapat medali perak, dengan mem-
buat “ Alat Pemurnian Minyak Goreng Ber-
basis Filtrasi Bertingkat Menggunakan 
Variasi Adsorben” ( opo to kui? Hehe….) 
prestasi yang “ WAH “ banget kan? ( 
iyalah  nak HC gitu lhoo wkwk ) pengor-
banan yang nggak sia sia ya, meskipun 
hari libur tetapi tetap semangat buat be-
lajar lebih lagi dan berlatih dengan giat.
“ Nah, selagi ada usaha dan niat mau 
bersabar ya pasti juga diberikan cara 
sendiri kok, jangan lupa doanya, harus 
yakin pasti bisa.  Solidaritasnya dijaga 
ya….. seandainya belum berhasil pun 
jangan menyerah dan tetap semangat. 
“ kata Wahyu yang dapat memotivasi 
kita semua. Lanjut terus ya Mas Wahyu 
semoga ke depannya lagi bisa lebih 
baik. Aammiinn…!! 
(Sela Kartika Maritza Susanto)

Hai kalian pasti gak asing lagi  dengan Dea Aggraini Putri 
Pathoni, siswi dari kelas 8 I ini mempunyai keah lian di bidang 
olahraga sepatu roda yang tak bisa diragukan lagi loh. Dea ini 
sudah berlatih sepatu roda sejak TK (wihh udah lama ya…) 
awalnya sih enggak sengaja liat orang main sepatu roda, 
terus nyobain main sepatu roda, eh ternyata suka keterusan 
deh sampai sekarang.  Yakkk, Dea ini sudah banyak membo-
rong juara loh….  kejurda juara 1 1.500 meter, juara 1 beregu 
3.000 meter, juara 3, 1.000 meter, POR pelajar Bantul 2019 
juara 3, untuk 1.000  meter dan 300 meter. Dea juga pernah 
meraih juara sampai tingkat internasional, yaitu kejuaraan 
Titiwangsa 2015 di Malaysia. Baru-baru ini Dea juga meraih 
juara 3 piala walikota Medan (wuihhh…   keren bro !!!). "Suka 
dukanya saat latihan sih ada, setiap orang kan punya rasa 
capek, nah kalau pas lagi capek, latihannya jelek  nanti di-
kasih nasihat sama pelatih dan orangtua kenapa latihannya 
jelek?” tutur Dea “ Sukanya sih bisa ketemu temen-temen, 
dapat pengalaman, dan banggain orang tua.”  SEMANGAT YA 
MBAK DEA…. Doakan ya temen teman besok Oktober Dea 
akan mengikuti Pekan Olahraga Daerah harapannya sih bisa 
juara per orangan maupun per regu KAMU PASTU BISA!!!! 

(Mutia Nur Hanifah & Almira Khansa)

Mengejar Medali dengan Sepatu Roda

 
Sang Penakluk Air

 
 

Aisyah’ Budi Ningrum
                 Si manis  ber-
juang  di air demi medali.
Si kecil hitam manis asli ngentak, 
Kadibeso, Sabdodadi, Bantul ini 
namanya Aisyah’ Budi Ningrum, si 
gesit dari kelas 7C ini memiliki bakat 
renang indah yang di gemarinya se-
jak kelas 5 SD. Aisyah suka renang 
karena dari dulu basiknya di renang.
katanya renang indah itu tidak ada 
kaitannya sama gaya dan berapa 
meter, namun fleksibility dan ketu-
kan sesuai nada. ”Bangga sih ikut 
lomba - lomba renang, apalagi kalo 
bisa menang, tapi ya itu kalo pas lagi 
drop itu ya suka sakit, capek sampe 
kadang - kadang pengen berhenti 
renang.” (tetep semangat ya dek).
Aisyah’ pernah menang di Jogja 
Open, meraih juara 2 yang men-
junjung medali perak dan Singa-
pore Open juara 3 yang menjunjung 
medali perunggu (keren dek bisa 
sampe internasional). Cita cita Ai-
syah’ memang seorang atlet renang 
indah yang sukses. ”Harapannya 
bisa ikut lomba internasional yang 
lebih wow sih, karena juga pengen 
jalan-jalannya, hehehe” kata dedek 
manis ini, sa ae dek. Besok tanggal 
27 Juli Aisyah’ lomba di Hongkong 
nih.  ”Doakan ya teman-teman, iz-
inkan aku membawa medali dan 
nama Herucakra” pinta Aisyah’ 
singkat tetapi menyentuh. Iya dek 
kita doakan, semangat terus yaaaa!
(Mutia Nur Hanifah & Almira 
Khansa) 

TEACHER OF THE MONTH

Dea Aggraini Putri Pathoni

PRESTASI 
HERUCAKRA


