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DAFTAR ISI

DA
RI

 R
ED

AK
SI Sebuah revolusi terjadi di awal tahun 2020, yang ikut berdampak terhadap perubahan sangat 

cepat di dunia pendidikan. Pandemi Covid-19 memaksa dunia pendidikan untuk dapat beradaptasi 
dengan cepat dari pendidikan tatap muka (onsite), ke pendidikan berbasis digital (online).

Kondisi yang tidak mudah untuk dijalani oleh 3 pilar dalam pendidikan, yakni siswa, sekolah, 
dan orang tua. Ketiga pilar ini harus mau dan mampu mengikuti ritme perubahan yang terjadi. 
Terkhusus, siswa/i kelas 9 angkatan XX, di akhir proses pembelajaran jenjang SMP mengalami 
banyak perubahan akibat pandemi ini: para siswa melaksanakan pembelajaran secara HBL 
(Home-Based Learning), yang secara kontinyu inovasi-inovasi kegiatan dan metode pembelajaran 
terus dilakukan oleh para guru; Ujian Nasional (UN) ditiadakan; dan pelaksanaan Ujian Sekolah 
(US) dengan sistem daring; serta acara pelepasan siswa/kelulusan secara virtual. 

Momen-momen yang tentunya akan menjadi kenangan bersejarah baik bagi siswa secara 
pribadi maupun bagi dunia pendidikan secara umum, ingin kami abadikan dalam buku tahunan 
ini. Buku tahunan yang bertajuk Home-Based Learning akan mengingatkan kita tentang banyak 
hal. Kerjasama, tanggung jawab, kedisiplinan, kekeluargaan, saling menghargai, saling percaya, 
bagaimana bersyukur di masa sulit, dan masih banyak hal lain yang dapat dikenang ketika kita 
membuka lembar demi lembar buku tahunan ini.

Semoga buku tahunan ini dapat mengingatkan kita untuk tidak takut terhadap perubahan, karena 
Tuhan Allah memberikan kita kecerdasan dan penyertaan senantiasa untuk mampu beradaptasi 
dengan perubahan tersebut.

Tuhan Yesus memberkati kita.

Susunan Panitia

Pelindung :
Wiyardi, S.T., M.Pd.

Penanggung - jawab Umum :
Yansen, S.T.

Penanggung - jawab Teknis :
Edham Agus Suryanto, S.Pd.

Koordinator :
Aquillaningtyas, S.Pd.

Sekretaris :
Yunita Purnamasari, S.E.

Bendahara :
Veronika Herlina Susianti, 
A.Md.

Tim Redaksi :
Setyawan Rahmadi, S.Th.
Natalia, S.Pd.
Ratna Maria Desti, S.Pd.

Sie Dokumentasi :
Crystian Haryanto, S.S.

Sie Sponsor :
Freddy Ferdian, S.T.
Agnesia Prasasti, S.Psi.
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Sejenak kita resapi baik-baik lirik lagu tersebut di 
atas….

Jika kita dapat menjalani hari-hari hingga detik ini 
dan bisa menikmati berkat-berkatNya itu semua 
adalah karena anugerah-Nya semata. Kalau 
bukan karena tangan Tuhan yang menuntun dan 
menopang, kita pasti tidak memiliki kesanggupan 
untuk menjalani dan melewati hari-hari yang 
berat ini.  Karena itu kita pun harus berkeyakinan 
bahwa di hari-hari mendatang Tuhan pasti tetap 
menyertai dan terus melanjutkan perbuatan baik-
Nya atas kita. "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, 
yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di 
antara kamu, akan meneruskannya sampai pada 
akhirnya pada hari Kristus Yesus." (Filipi 1:6).

Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat baik, 
sebab selalu memberikan yang terbaik kepada 
anak-anakNya. Berhentilah untuk mengeluh dan 

bersungut-sungut! "Ucaplah syukur senantiasa 
atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus 
Kristus kepada Allah dan Bapa kita"  (Efesus 5:20), 
sebab pertolongan dan berkat Tuhan pasti datang 
tepat pada waktunya.  Kalau bapa kita di dunia 
pernah dan seringkali mengecewakan anaknya, 
tidak demikian dengan Bapa di sorga, tak pernah 
mengecewakan dan selalu memberi yang terbaik.  

Apapun yang sudah kita lakukan, bukanlah 
karena kehebatan dan kepandaian kita, tetapi 
sekali lagi hanya karena kasih dan anugerah-Nya. 
Dialah yang memberikan kesempatan. Dia yang 
mengangkat dan membukakan pintu. Dia yang 
melimpahi kita dengan anugerah-Nya sehingga 
kita bisa berbuat banyak. Karena itu, bagi kalian 
yang masih sering merasa diri kalian tidak layak, 
janganlah berkecil hati. Kalian bisa dipakai-Nya 
ketika kalian percaya dan mau membuka hati. Dan 
bagi kalian yang sedang dipakai Tuhan, ingatlah 

selalu bahwa ada Sang Penyempurna yang selalu 
menyempurnakan apapun yang kalian lakukan. 
Semua kemuliaan dan kehormatan hanya layak 
menjadi milik-Nya. Puji nama Tuhan!

Jadi marilah kita mulai hari hari kita bersama 
Tuhan. persembahkan waktu, masa depanmu dan 
hidupmu untuk Tuhan.

Katakan kepada Tuhan :
Ini hidupku pimpin jalanku..
Tuhan memberkati kita semua. Amin
.

Bandung, 19 Juni 2020
Guru PAK SMP BPK PENABUR HOLIS

Setyawan Rahmadi,  S.Th.

Bukan karna kebaikanku, bukan karna fasih lidahku, 
Bukan karna kekayaanku, ku dipilih ku dipanggil-Nya.
Bukan karna kecakapanku, bukan karna baik rupaku, 
Bukan karna kelebihanku, ku dipanggil ku dipakai-Nya.
Bila aku dapat, itu karena-Nya, bila aku punya semua daripada-Nya.
Semua karna anugrah-Nya,  dibrikan-Nya pada kita.
Semua anugrah-Nya bagi kita, bila kita dipakai-Nya.

MISI

VISI

Membangun kualitas 
peserta didik melalui 

motivasi dan pendidikan 
karakter berbasis nilai 

- nilai Kristiani dan 
berbudaya lingkungan.

Mengembangkan 
minat, bakat, dan 

potensi peserta didik 
melalui kurikulum 
yang berorientasi 
pada keterampilan 

pengelolaan lingkungan 
hidup.

Melayani dan mendidik 
dengan hati sesuai 

dengan teladan Kristus.

Meningkatkan mutu 
lulusan yang unggul 
dan mampu bersaing 

melalui pendidikan dan 
pengajaran berkualitas.

Menjadi sekolah berbudaya lingkungan yang unggul dalam 
spiritualitas, kepemimpinan, prestasi akademis dan non akademis.

RENUNGAN &
                MOTIVASI

Semua Karena Anugerahnya
TUHAN adalah baik bagi orang yang berharap 
kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia.

~Ratapan 3:25
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10. Perwakilan Orang Tua
12. Ketua OSIS
13. Perwakilan Angkatan

Pada suatu hari, ada 
seorang anak perem-
puan yang mengeluh 
kepada ayahnya bah-
wa hidupnya seng-
sara dan tidak tahu 
bagaimana dia akan 
berhasil. Dia lelah 
berjuang dan berju-
ang sepanjang wak-
tu. Tampaknya hanya 

salah satu dari masalahnya yang dapat ia sele-
saikan, kemudian masalah yang lainnya segera 
menyusul untuk dapat diselesaikan.

Ayahnya yang seorang koki membawanya ke 
dapur. Ia mengisi tiga panci dengan air dan 
menaruhnya di atas api yang besar. Setelah tiga 
panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan 
beberapa kentang ke panci pertama, beberapa 
telur ke panci kedua, dan beberapa biji kopi ke 
panci ketiga. Kemudian ia duduk dan membiarkan 
ketiga panci tersebut di atas kompor agar 
mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata 
apapun kepada putrinya.

Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu, 
bertanya-tanya apa yang telah ayahnya lakukan. 
Setelah dua puluh menit, ia mematikan kompor 

tersebut. Ia mengambil kentang dari panci 
dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia 
mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk. 
Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya 
ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya 
dan bertanya, “Nak, apa yang kamu lihat?”

“Kentang, telur, dan kopi,” putrinya buru-buru 
menjawabnya.

“Lihatlah lebih dekat, dan sentuh kentang ini”, 
kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang 
diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam 
otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian 
sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan 
memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia 
mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya, sang 
ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma 
kopi yang kaya membuatnya tersenyum.

“Ayah, apa artinya semua ini?” Tanyanya.

Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa 
kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah 
menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air 
mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan 
reaksi yang berbeda.

Kentang itu kuat dan keras. Namun ketika 

dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang 
tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang 
rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian 
dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke 
dalam air mendidih. Sampai akhirnya bagian 
dalam telur menjadi keras.

Namun, biji kopi tanah yang paling unik. Setelah 
biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah 
air dan menciptakan sesuatu yang baru.

“Kamu termasuk yang mana, nak?” Apakah kamu 
adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?” 
tanya sang ayah kepada putrinya.

Pesan : Ketika kesulitan mendatangimu, teruslah 
berusaha, berjuang dan jangan putus asa. 
Banyak proses menyakitkan yang harus dilewati, 
jangan lupa terus berdoa meminta pertolongan 
Tuhan. Percayalah setelah kita melewati segala 
kesulitan, kita akan menjadi pribadi yang lebih 
baik dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik 
pula.

Bandung, 19 Juni 2020
Guru BK SMP BPK PENABUR HOLIS

Agnesia Prasasti Nugroho, S. Psi.

RENUNGAN &
                MOTIVASI

Sumber : http://www.kisahinspirasi.web.id/kentang-telur-dan-biji-kopi/04 05
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SAMBUTAN
KETUA YAYASAN

Yth. Para Orang Tua Siswa
Kepala Sekolah dan Wakil
Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Para Siswa / Siswi

Salam Sejahtera,

"Bersyukur dan Berterima kasih” atas Kasih karunia-Nya sehingga di akhir 
tahun pelajaran 2019/2020 seluruh Keluarga Besar BPK PENABUR 
Bandung boleh bersukacita atas keberhasilan siswa/siswinya melewati 
suatu jenjang walaupun di tengah kondisi pandemik Covid-19 para siswa 
berjuang untuk menyelesaikan studinya.

Para Siswa, perjuangan yang kalian tempuh begitu panjang di dalam 
mempersiapkan diri sehingga saat ini dapat menuai hasil yang melegakan 
dan membanggakan untuk kalian, Orang Tua, Guru bahkan untuk kami 
selaku Pengurus BPK PENABUR  Bandung.

Satu jenjang telah dilalui dan masih ada lagi jenjang-jenjang berikutnya 
yang harus ditempuh. Semuanya dapat kalian tempuh dengan baik jika 
kalian selalu taat dan patuh pada Orang Tua dan Para Pendidik di sekolah. 
Dan yang pasti selalu bersandarlah pada Tuhan dan berupaya serta 
berjuang dengan gigih sehingga kemenangan pasti ada dalam genggaman 
kalian.

Kami juga berterima kasih secara khusus pada jajaran Tenaga Pendidik 
dan Kependidikan di sekolah dalam mengantar anak-anak yang Tuhan 
titipkan pada kita semua untuk diajar dan dididik. Dan juga secara khusus 
kami berterima kasih pada orang tua siswa yang telah memercayakan 
Pendidikan anak-anaknya di BPK PENABUR Bandung. Kerja sama  antara 
pihak Orang Tua, Sekolah dan Yayasan haruslah baik demi kemajuan anak-
anak seluruhnya. Saat ini juga perkenankanlah kami mengembalikan putra 
putri Bapak / Ibu setelah berproses di BPK PENABUR Bandung. Kami juga 
memiliki jenjang yang lebih tinggi dan kami berharap putra putri Bapak / 
Ibu dapat melanjutkan proses pendidikannya di BPK PENABUR Bandung.

Tuhan menyertai kita semua.

Bandung, 19 Juni 2020
Ketua Yayasan BPK PENABUR Bandung

Erwien Kosasih

Satu jenjang telah dilalui dan masih 
ada lagi jenjang-jenjang berikutnya 
yang harus ditempuh. Semuanya 
dapat kalian tempuh dengan baik 

jika kalian selalu taat dan patuh pada 
Orang Tua dan Para Pendidik di 

sekolah.
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SAMBUTAN
KEPALA SEKOLAH
Yang terhormat,  
Pak Erwien Kosasih selaku ketua BPK PENABUR Bandung. 
Pak Ir. Angga Risang Seta Santana selaku penghubung kompleks BPK 
PENABUR HOLIS. 
Pengurus BPK PENABUR Bandung.
Pdt.	Jotje	Hanry	Karuh,	S.Th.	yang	telah	menyampaikan	firman	Tuhan.
Pak Yoyo Sunaryo, M.Pd. selaku Pengawas pembina SMP BPK PENABUR 
HOLIS.

Yang saya banggakan rekan-rekan sejawat Bapak/Ibu guru, penata usaha 
dan karyawan SMP BPK PENABUR HOLIS.
Yang saya hormati Bapak/Ibu orang tua siswa kelas 9. 
Yang saya hormati para undangan dan Bapak/Ibu yang sedang menyaksikan 
tayangan ini. 
Dan tentunya yang saya banggakan dan kasihi anak-anak ku kelas IX 
Angkatan XX SMP BPK PENABUR HOLIS. 

Selamat Sore. Semangat Pagi. Tetap semangat!

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang 
Maha Kuasa, berkat lindungan dan kasihnya kita diberikan kesehatan 
dan kekuatan untuk tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani 
kehidupan dalam  kondisi pandemi Covid-19 ini yang sudah berlangsung 
dari pertengahan Maret s.d. pertengahan Juni 2020. Mari kita sehati 
mendoakan situasi dan kondisi ini cepat berlalu dan kita dapat kembali 
beraktivitas dengan normal. 

Jika  kita  menengok ke belakang para Siswa kelas IX dapat menyelesaikan 
semua rangkaian pembelajaran jarak jauh dan ujian-ujian online 

tentunya bukan sesuatu yang mudah, semuanya dilakukan dengan 
penuh perjuangan, cara belajar yang berubah, belajar perangkat 

teknologi yang baru, dan tentunya pembentukan pembiasaan 
baik yang tetap dilaksanakan di rumah. Semuanya dapat 

dilalui oleh para siswa kelas IX, semua karena Anugerah-

Nya sesuai dengan tema ibadah syukur dan pelepasan siswa kelas IX 
angkatan XX SMP BPK PENABUR HOLIS tahun pelajaran 2019/2020, 
sekali lagi semua karena Anugerah-Nya.

Demikian dengan Bapak/Ibu Guru yang harus mengubah semua rencana 
pembelajarannya menjadi online, belajar perangkat teknologi baru, penilaian 
tugas maupun ujian yang semuanya dilakukan secara online. SMP BPK 
PENABUR HOLIS mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kerja 
keras Bapak/Ibu orang tua siswa yang telah mendampingi, memotivasi dan 
memfasilitasi putra-putrinya selama pembelajaran jarak jauh dan ujian-

ujian online, serta mengapresiasi Bapak/
Ibu, orang tua yang terus mengupayakan 
yang terbaik bagi putra-putrinya disamping 
banyaknya aktivitas yang harus dikerjakan dan 
sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan 
dan kekuatan untuk tetap berdiri dan berkarya, 
sekali lagi semua karena Anugerah-Nya.

Dengan situasi pandemi Covid-19 dibantu 
kemajuan teknologi yang ada serta sinergi 
antara siswa, guru dan orang tua siswa serta 
komunikasi yang terjalin dengan baik kita telah 
mengantarkan sebanyak 56 siswa dan 53 
siswi dengan jumah 109 peserta ujian siswa 
kelas IX angkatan XX SMP BPK PENABUR 
HOLIS tahun pelajaran 2019/2020 dinyatakan 
LULUS 100%. 

Pada kesempatan ini, saya akan menitipkan 
dan mengingatkan beberapa hal yang akan 
berguna untuk menempuh pendidikan 
selanjutnya di jenjang yang lebih tinggi dalam 
meraih kesuksesan dan masa depan yang 
lebih baik lagi.

Pertama yang saya titipkan adalah Karakter. 
Karakter-karakter baik seperti kejujuran, 
kedisiplinan, tanggung jawab, kerajinan, daya 
tahan, ketepatan waktu terus pertahankan dan 
tingkatkan karena kalian akan menjadi pemilik 
masa depan.

Yang kedua saya titipkan adalah terus belajar, 
belajar dan belajar untuk memiliki dan 
menggali kompetensi. Kompetensi bisa berupa 
pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, 
kreativitas.

Dan yang ketiga adalah andalkan Tuhan dalam 
segala proses hidup yang kita jalani seperti 
tercantum dalam Yeremia 17 : 7 “Diberkatilah 
orang yang mengandalkan TUHAN, yang 
menaruh harapannya pada TUHAN.”

Pada Senin, 17 Juli 2017 hari pertama para 
siswa diterima di sekolah ini untuk memulai 
pendidikan di jenjang SMP dimana Bapak/Ibu 
orang tua mempercayakan dan menitipkan 
putra-putrinya untuk kami ajar dan kami 
didik, tanpa terasa sudah 3 tahun proses 
tersebut dijalani, banyak suka dan duka yang 
yang dialami, biarlah masa-masa belajar 
di SMP akan menjadi kenangan terindah. 
Saya mewakili SMP BPK PENABUR HOLIS 
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan 
Bapak/Ibu orang tua dan pada hari Jumat, 19 
Juni 2020, kami mengembalikan putra-putri 
kepada Bapak/Ibu karena telah menyelesaikan 
pendidikan di SMP BPK PENABUR HOLIS. 
Dengan demikian statusnya sekarang menjadi 
Alumnus SMP BPK PENABUR HOLIS, yang 
tentunya akan selalu membawa nama baik 
almamater dimanapun berada, karena kalian 
adalah generasi BEST.

Akhir kata, saya mewakili SMP BPK PENABUR 
HOLIS Bandung mengucapkan selamat atas 
keberhasilan para siswa menyelesaikan 
pendidikan di jenjang SMP, dan kepada 
Bapak/Ibu orang tua saya ucapkan selamat 
sudah mengantarkan putra-putrinya dalam 
menyelesaikan jenjang SMP sekaligus 
mendampingi dalam proses pencarian jati diri, 
dimana banyak menyita waktu, tenaga, dan 
pikiran. SELAMAT! 

Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak/
Ibu guru dan TU yang sudah bekerja keras 
dan bekerjasama dalam menyiapkan Ibadah 
Syukur dan Pelepasan Siswa kelas IX dan 
Buku Tahunan ini yang akan menjadi kenang-
kenangan tersendiri bagi angkatan XX SMP 
BPK PENABUR HOLIS tahun pelajaran 
2019/2020 dalam kondisi pandemi Covid-19 
ini.
 
Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua.

 

Bandung, 19 Juni 2020
Kepala SMP BPK PENABUR HOLIS

Wiyardi, S.T., M.Pd.

Hidup adalah proses,
Hidup adalah belajar,

Tanpa ada batas umur, 
Tanpa ada kata tua,

Jatuh, berdiri lagi. 
Kalah, coba lagi.

Gagal, bangkit lagi.
Jangan pernah menyerah.
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SAMBUTAN
PERWAKILAN ORANG TUA
Wakil orang tua murid dalam acara wisuda kelas 9
SMPK BPK THI, Angkatan 2019/2020

Terimakasih untuk waktu yang sudah diberikan.

Syaloom, Salam sejahtera buat kita semua…
Yth. Bp. Erwin Kosasih, sebagai Ketua Yayasan BPK PENABUR Bandung
Yth. Bp. Pdt. Jotje Hanry Karuh, S.Th.
Yth. Bp. Wiyardi, S.T., M.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP BPK PENABUR 
HOLIS.
Yth.	Bapak	Ibu	Guru	dan	staff	Penata	Usaha	di	SMP	BPK	PENABUR	HOLIS.
Yth. Rekan-Rekan Orang Tua / Wali Murid.
Ytk. Anak-Anakku sekalian.

Segala Puji Syukur kepada Tuhan atas segala berkat, perlindungan, dan 
AnugrahNya bagi kita, kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan 
untuk menyaksikan acara ibadah dan wisuda anak-anak kelas 9 di SMP 
BPK PENABUR HOLIS, mensyukuri keberhasilan anak-anak kita, semua 
karena AnugrahNya sesuai tema ibadah kali ini.

Walaupun acara wisuda dilakukan secara online, tetap mengucap syukur, 
karena kita percaya, dibalik setiap keadaan, mau keadaan yang baik atau 
kurang baik, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita semua 
yang berharap kepadaNya. Bila kita lihat 4 bulan ke belakang, dengan adanya 
Pandemi Covid-19 ini, cukup membuat kita, para guru (pihak sekolah), orang 
tua, dan siswa-siswi semua merasakan perubahan yang jarang sekali 
terjadi, yang mungkin baru sekali ini dalam hidup kita mengalami situasi 
dan kondisi yang memaksa kita semua harus stay at home.

Anak-anak belajar dari rumah, mengerjakan tugas dan mendapat 
pelajaran jarak jauh tanpa tatap muka, guru-guru dan pihak sekolah 

juga mesti mempersiapkan bahan-bahan pengajaran jarak jauh, 

orang tua juga sibuk menyiapkan sarana pembelajaran jarak jauh dan selalu 
mengingatkan anak-anaknya untuk siap mengikuti Pembelajaran Jarak 
Jauh. Semua hal-hal tersebut memang sempat membuat kita kalang kabut 
di awalnya, tapi saya sangat mengapresiasi guru-guru dan pihak sekolah, 
yang cepat tanggap secara sistematis memberikan program-program 
Pembelajaran Jarak Jauh dengan baik, mudah dimengerti dan senantiasa 
sabar membimbing anak-anak untuk mengerjakan tugas masing-masing 
dengan baik dan tepat waktu.

Suatu pekerjaan yang tidak mudah bagi kita masing2 dengan sistem baru 
Pembelajaran Jarak Jauh ini. Tapi sekali lagi, semua karena anugrahNya! 
Kita bisa melewatinya dengan baik. Ujian sekolah, Ujian praktik, semua bisa 
terlaksana dengan baik, lancar, dan hasil yang memuaskan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah, Guru-guru dan 
staff	penata	usaha	semua,	yang	bisa	dengan	baik	dan	sabar	membimbing	

anak-anak sehingga bisa melewati setiap tahap Pembelajaran Jarak 
Jauh ini dengan baik, komunikasi yang baik dengan siswanya dan 
orang tua, terbuka informasi yang diperlukan, dan 1 hal yang patut 
diapresiasi juga : konsistensi para guru, para wali kelas, dan guru 
bidang studi yang selalu memonitor dan mengingatkan setiap siswanya 
dari awal sampai akhir pengumpulan tugas, stand by sampai selesai, 
patut diacungi jempol!

Tidak hanya selama masa PJJ saja, sejak awal anak-anak masuk SMP 
sampai hari ini mereka lulus SMP, mereka melewati masa remaja yang 
penuh gejolak emosi, tidak mudah menghadapi anak-anak remaja yang 
abg begini, banyak problematic emosional mereka yang kadang- kadang 
berpengaruh juga terhadap prestasi hasil belajarnya di sekolah. Disini 
saya juga melihat betapa para Guru di SMPK BPK HOLIS ini sangat 
peduli, bisa memberikan kerjasama yang sangat baik dengan orang 
tua, saling sharing, saling memberi masukan dan menguatkan, yang 
tujuannya hanya satu! untuk kebaikan dan perkembangan yang baik 
bagi masa depan anak didiknya.

Pembentukan karakter dan akhlak mulia juga selalu ditekankan 
sesuai ajaran Tuhan. Hasilnya? Semua siswa kelas 9 ini bisa lulus 
100% - Good Job anak-anak!! Saya secara pribadi dan juga mewakili 
orang tua murid yang lain, mengucapkan terima kasih yang tulus, 
kepada Bapak Ibu Guru tercinta, yang begitu care dan perhatian, 
cepat tanggap menyikapi keadaan, dan secara konsisten memonitor 
setiap Pembelajaran Jarak Jauh yang diberikan. Berjuang untuk anak 
didiknya menjadi siswa yang berbudi pekerti dan berprestasi!

Kiranya Berkat Tuhan Yesus selalu melimpah atas Bapak Ibu guru 
sekalian. Anak-anak akan selalu ingat dan terkenang jasa guru2 
mereka di SMP menjadi 1 bagian dalam masa hidup mereka, yang 
tak kan terlupakan, yang turut membentuk mereka menjadi pribadi 
yang cemerlang. Bapak Ibu guru sekalian, kami juga mohon maaf 
atas kelakuan dan tindakan anak-anak kami yang sekiranya kurang 
berkenan dan kurang sopan selama mereka belajar di tingkat SMP 

ini, kami berdoa agar Bapak ibu guru sekalian selalu dalam lindungan 
Tuhan Yesus, dan terus berkarya menjadi berkat bagi banyak anak-
anak lain. Tuhan yang memperhitungkan semua jerih lelah Bapak ibu 
guru sekalian...

Buat anak-anak ku kelas 9 semua, selamat yaaa… Kalian sudah lulus 
SMP, kami orang tua-mu bangga pada usaha kalian selama di SMP 
ini. Jangan berhenti sampai disini, langkahmu masih panjang! Tetap 
semangat! Kejar mimpi-mimpimu. Raih cita-citamu dengan gigih, mau 
bekerja keras, tidak malas! Itu kunci keberhasilanmu. Kami orang 
tua-mu mendukung dan pasti... Sukses akan kalian raih! Selamat 
melanjutkan ke jenjang SMA! Sampai akhirnya kalian dewasa nanti, 
ilmu yang kalian dapatkan bisa berguna bagi masyarakat sekelilingmu. 

Jadilah terang, jadilah berkat yang membawa dampak bagi banyak 
orang. Tuhan beserta kalian semua! Akhir kata kami ucapkan terima 
kasih untuk jasamu wahai Bapak dan Ibu guru. Kami doakan supaya 
SMPK BPK THI beserta segenap pengurus dan yayasan : makin sukses 
dan berkembang, maju terus! Menjadi sekolah yang semakin kreatif 
dan tangguh menghadapi banyak perubahan ke depan.

Mencetak anak-anak yang takut akan Tuhan dan berprestasi!
Amin! Tuhan Yesus memberkati kita semua!

 
Bandung, 19 Juni 2020

Orang Tua Siswa Agnes VB – 9C

Syanne Kristianti
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SAMBUTAN
KETUA OSIS

SMP BPK PENABUR HOLIS,

Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus 
Kristus karena masih diberikan anugerah dan karunia dari-Nya 
sehingga kita tetap sehat sentosa sampai hari ini.

Kepada seluruh kakak kelas yang terkasih, 3 tahun kebersamaan 
kita selama belajar di SMP BPK PENABUR HOLIS bukanlah waktu 
yang singkat. Banyak sekali pengalaman, cerita, suka, dan duka, 
serta kenangan manis pahit yang kita jalani bersama. Berbagai 
macam rintangan dan cobaan yang harus dihadapi selama 
bersekolah di sini, tetapi kalian terus berjuang dan tetap teguh 
dalam menjalaninya. 

Selama menuntut ilmu di SMP BPK PENABUR HOLIS, kalian 
telah memberikan kemampuan yang terbaik untuk dapat mencapai 
prestasi demi kemajuan sekolah sehingga SMP BPK PENABUR 
HOLIS dipandang baik oleh sekolah-sekolah lain. Kekurangan dan 
keterbatasan diri tidak menjadi penghalang buat kalian untuk terus 
berprestasi.

Saya selaku Ketua OSIS SMP BPK PENABUR HOLIS Periode 
2019/2020, merasa bangga karena kalian dapat melalui tahapan 
ini. Biarlah segala sesuatu yang kalian dapatkan di sini bisa menjadi 
pembelajaran dan pengalaman berharga yang tidak terlupakan.

Saya mewakili seluruh siswa dan siswi SMP BPK PENABUR HOLIS, 
mengucapkan permohonan maaf jika ada perbuatan/perilaku yang 
tidak berkenan kepada kakak kelas sekalian, semoga kedepannya 
kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Akhir kata saya mengucapkan terus semangat kepada kakak kelas 
sekalian dalam menempuh pendidikan dan, terus andalkan Tuhan 
dalam keadaan apapun, niscaya Tuhan Yesus menyertai kita semua. 

Bandung, 19 Juni 2020
Ketua OSIS SMP BPK PENABUR HOLIS

Axlsius Hwoarang

SAMBUTAN
PERWAKILAN ANGKATAN

Yang terhormat,

Bapak Kepala SMP BPK PENABUR HOLIS.
Bapak Wakil Kepala SMP BPK PENABUR HOLIS.
Pdt. Jotje Hanry Karuh, S.Th.
Para Orang tua siswa.
Serta teman – teman yang terkasih.

Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena– Nya 
kita semua dapat melaksanakan wisuda secara online meskipun dalam 
keadaan pandemi Covid – 19. Pertama – tama saya mau mengucapkan 
selamat kepada teman – teman semua atas kelulusan. Tidak terasa 
sudah 3 tahun menimba pengetahuan di jenjang SMP dan sekarang 
saat – saat terakhir kita berjumpa sebelum ke jenjang pendidikan yang 
lebih tinggi lagi. Dengan penuh perjuangan semua dapat kita lalui dan 
akhirnya dapat merayakan perjuangan kita. Pada kesempatan ini saya 
mewakili teman – teman kelas 9 mengucapkan banyak terima kasih 

kepada guru – guru kami karena tidak habis – habisnya mengingatkan 
dan memotivasi kami untuk terus berjuangan sampai akhir. Terima kasih 
juga Bapak/Ibu guru telah mengajar dan membimbing kami dengan baik 
selama 3 tahun. Terima kasih atas kerja keras Bapak/Ibu guru dalam 
mengajar dan membimbing kami hingga berhasil.

Saya sebagai perwakilan angkatan XX mengucapkan permohonan maaf 
sebesar – sebesarnya bila selama KBM di kelas maupun di luar kelas 
seringkali membuat ulah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja 
sehingga menyakiti perasaan Bapak/Ibu guru. Kami selalu berdoa untuk 
Bapak/Ibu guru tetap semangat mengajar dan mendidik penerus bangsa. 
Kami juga mau berterima kasih kepada orang tua yang sudah memberikan 
dukungan dan sudah memfasilitasi kami. Terima kasih sudah menemani 
kami saat sedih dan tertekan selama menghadapi masa – masa TO dan 
ujian. Untuk teman – teman terima kasih atas kenangan selama 3 tahun 
dan selamat atas keberhasilan teman – teman. Semua yang diperjuangkan 
akan membuahkan hasil yang baik. Semoga di jenjang SMA kita semua 
dapat melakukan yang terbaik dan tetap semangat menggapai cita – 
cita. Tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada penata usaha, 
karyawan, dan seluruh warga sekolah telah membuat lingkungan sekolah 
nyaman dan terkelola dengan baik.

Akhir kata saya berterima kasih atas kenangan 3 tahun yang sangat 
bermakna. Semoga di jenjang selanjutnya tetap semangat dalam menimba 
ilmu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada perkataan yang tak berkenan. 
Tuhan Yesus memberkati.

Bandung, 19 Juni 2020
Perwakilan Angkatan XX SMP BPK PENABUR HOLIS

Audrey Kireina Ramba To Tuan
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FOTO & PROFIL GURUFOTO & PROFIL GURU1415.	 Guru	&	Staff
16. PAK, PKBN2K, & PPKn
17. Bahasa Indonesia
18. Bahasa Inggris & Native
19. Matematika
20. IPA
21. IPS
22. Penjaskes, SBD, & TIK/KA
23. Mulok : Bahasa Sunda,
 Bahasa Mandarin dan Native
24. Bimbingan Konseling
25. Tata Usaha
26. Karyawan
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GURU & STAFF
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PAK

PKBN2K

PPKn
Fransisca E. N. M., S.Pd.

Setyawan Rahmadi, S.Th.

Sisca Purnawan, M.Psi.

Edham Agus S., S.Pd. Vega A. W., S.S. Dwi Lestari, S.Pd.16 17
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She She, S.S. Herman, S.S. Crystian, S.S. Stefanus, S.S. Rohan Alan Battye. BA.
CELTA, PET, KET Qualified
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Ratna Maria Desti, S.Pd. Natalia, S.Pd. Wiyardi, S.T., M.Pd. Desy Pranatalia S., S.Si. Wara Fadjar E., S.Pd., S.Kom.
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Yansen, S.T.

Aquillaningtyas, S.Pd.

Rudy Rahmat, S.T.

Freddy Ferdian, S.T.

Dwi Atmi Indrasasi, S.Pd.

IPS
Drs. Andreas Sucipto

Inne M. Ulibasa S., S.Pd.

Sri Sulastri, S.Pd.I
P

S
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OKDevis Benyamin

Frisko Apriyanto, S.Pd.
Faryono, M.Pd. Christanti Yuliana, S.Ip.

Feng Meixin

Fransiscus Judhia, S.Kom.
Christian Jonathan

Bahasa

SUNDA
Bahasa

MANDARINNATIVE
Language

Kumaha Damang?

SE
NI B

UDA
YA
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IMBINGANIMBINGAN

ONSELINGONSELING

Agnesia Prasasti Nugroho, S. Psi. Viona Patricia Fernandi, S.Psi.

  Veronika H., A.Md.  Ishak Yonathan, S.T.  Mellyza H., A.Md.  Yosephine, A. Md.

 Tri Yuliadi, S.Pd.

 Yunita Purnamasari, S.E.
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KARYAWAN

Amud Ayep Saepudin Apud

Hadiyanto Dedi Supardi

Foto & Profil SiswaFoto & Profil Siswa2728. Kelas 9A
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44. Kelas 9C
52. Kelas 9D
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Anak-anakku yang Bapak sayangi dan 
banggakan… Pada kesempatan ini, Bapak, selaku 
wali kelas IX A  ingin menyampaikan selamat atas 
keberhasilan kalian semua.

“SEMUA KARENA ANUGRAH-NYA” merupakan kata 
yang tepat kita ungkapkan atas keberhasilan dan 
kelulusan kalian semua. Kini saatnya kalian beranjak 
untuk menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 
yaitu SMA.

Pahamilah bahwa perjalanan kehidupan yang harus 
kalian tempuh ke depan masih sangat panjang. Perjalanan 
hidup yang tidak lebih mudah untuk ditempuh, tentunya 
membutuhkan kesungguhan, tanggung jawab, dan memiliki 
iman serta pengharapan kepada Tuhan Yesus.

Orang yang punya harapan adalah orang yang memiliki 
segalanya. Jadi, tetaplah bersikap optimis dalam menghadapi 
segala ujian/cobaan ataupun kesulitan. Sebab ada tangan 
Tuhan yang akan memegangmu dan menuntunmu terus, 
selamanya sampai ke puncak keberhasilanmu. Bila suatu saat 
kalian menemukan jalan berliku, terjal dan berbatu sehingga 
kalian mulai lelah bahkan sampai menemukan alasan untuk 
menyerah, ingatlah bahwa kalian pernah berjanji untuk mengejar 
mimpi itu.

Semoga kenangan-kenangan indah kita menjadi pendorong untuk 
kalian melangkah menggapai masa depan gemilang karena hidup 
bukan surut ke belakang tapi melangkah ke depan, raih cita citamu, 
keberhasilan kalian adalah kebanggan Bapak.

Maafkanlah	 bila	 Bapak	 belum	 bisa	menjadi	wali	 kelas	 terbaik	 seperti	
yang kalian harapkan. Dan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita 
selama ini. Terima kasih.

Tuhan Yesus memberkati

9A
SAMBUTAN
WALI KELAS 9A
Setyawan Rahmadi, S.Th.
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SUHANDRA

Bandung, 
17 Oktober 2004
 alexandersd1710

"Never listen to the 
words of others"

HELENA OVELIA 
YOLANDA
Bandung,
19 Oktober 2005

 helena_191005
"Jadilah yang terbaik 
dari yang baik."

SI
M

PL
IC

IT
Y DARREN YOHANES

BANDUNG, 28 Juni 2005
 darrenyoh__

"Syukuri dan Hargai Hal-Hal yang Anda Miliki."

FERRY KAWIJAYA
Bandung, 22 Februari 2004
	fkawijaya__

“Jika kamu gagal mendapatkan sesuatu hanya 
satu hal yang harus kamu lakukan, yaitu coba lagi.”

GLADYS CHRISTABEL VELIANA
Bandung, 05 Desember 2005
	gladysgpfls_

"Gaining knowledge, that is my raison 
d'être."

EMILY FRANSISCA
Bandung, 12 Juni 2005

 emilyfransiska
"Bahagia tidak 
selalu hebat dalam 
segala hal apapun, 
cukup menemukan 
kesederhanaan dan 
mengucap syukur itu 
akan membuat kita 
bahagia." FELICIA JOVITA ADJI

Jakarta, 19 Januari 2006
 feliciajovita_

"How lucky I am to have something that 
makes saying goodbye so hard."

AGNES CAHYADI
Bandung, 19 Mei 2004

 agnescahyadi_
"Train your mind to see the good in everything."

ANGELINA RIANTI
Bandung, 31 Agustus 2005

 angelinarnti_
"Keep Humble."

CATHERINE
VIANCA YUDHIA

Bandung,
05 Oktober 2005

 rine5105
"Just do what u love 
and love what u do"

AUDREY KIREINA RAMBA TO TUAN
Bandung, 27 Nopember 2004

 audreykireinaa
"Bersenang - senanglah karna hari ini yang 
akan kita rindukan di hari nanti. Sampai jumpa 
kawanku semoga kita selalu menjadi sebuah 
kisah untuk masa depan - Sheila on 7 "

AXEL MAXIMILLIAN KURNIADI
Bandung, 05 April 2005

 axelmaximillian
"There is a thin line between losing & winning. 
Losing	breeds	winners.	The	main	recipe to success	
is through failures & hardships."
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KENT MANUEL HARYONO
Bandung, 09 Mei 2005

 kent_manuel_
"A$AP [Always Strive And Prosper]"

MAUREEN FEODORA
Bandung, 09 Februari 2005

 odilia_maureen
"Trust the process. There is a reason for every 
event in your life. The process is not over, just keep 
moving."

MELYA SUSANTI
Tangerang, 09 September 2005

 melyasusanti7
"Terus berusaha untuk mencapai yang kita 
inginkan "

LOUIS AVERILL P.
BANDUNG, 03 April 2005

 louisaverill_
"Nothing will work, unless you do."

ISJANICE CALLISTA KURNIAWAN
Bandung, 26 Oktober 2005

 jan.callista
"Tidak ada yang tidak bisa jika kita mau 
berusaha, mencoba dan tidak menyerah 
dengan keadaan atau situasi apapun yang 
ada." 

JORDAN OWEN
Bandung, 31 Juli 2005

 jordanowen2191
"Sesuatu yang besar harus dimulai dari 

langkah yang kecil."

JASON SAMUEL
Bandung, 16 Juni 2005

 jason.samuel.5895
"Melihat hal baik dari setiap kondisi dan situasi."

JOSEPH RAY LIMAWAN
Tangerang, 04 September 2004

"You are good in something."

JEREMY MARVELINO
Bandung, 07 Desember 2005

 jeremymarvelino_
"Jangan pernah menyerah dalam hidup, 
temukanlah alasan dan teruslah berjuang untuk 
mencapai target yang kalian inginkan di hidup 
kalian.."

MARCELLA ANGELICA LORENZA
Bandung, 06 Oktober 2005

 marcellalorenza05
“Perpisahan bukanlah akhir dari kehidupan. 

Tetapi langkah awal seberapa kuat kita 
meneruskan kehidupan ini tanpanya.”
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AU

TYTRACY SAINT LOURENTZ
Bandung, 11 Juni 2005

 tracy_saint
"Your desire to change must be greater 
than your desire to stay the same."

VALERIE TRIXIE INDRAWAN
Bandung, 05 Juli 2005

 valerietrixie_
"It always seems impossible until it's done' 

-nelson mandela

NELSON CHAI
Bandung, 27 Nopember 2005

 Nelsonchai69
"Hampir tidak ada yang mustahil di 
dunia ini jika kamu memikirkannya dan 
mempertahankan sikap yang positif."

OKTAVIANUS AXEL SUHARTAN
Bandung, 18 Oktober 2005

 oktavianus_axel
"Failures are part of life, if you don't fail, you 
don't learn. If you don't learn, you don't change.
If you don't change, you don't grow. Keep calm 
and skuyliving."

VINCENT PRANOTO
Bandung, 05 Oktober 2005

 vincent_p2
"Sukses pasti ada rintangannya."34 35
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Anak-anak kelas 9B yang saya banggakan, tidak terasa 
waktu cepat berlalu. Rasanya seperti baru kemarin saya 
melihat kalian masuk ke kelas 9B, mulai duduk sesuai dengan 
pilihan kalian, dan sekarang kalian sudah lulus lagi. 

Angkatan ini adalah angkatan yang istimewa, dimana ketika 
virus Covid-19 ini merebak, membuat kebersamaan kita hanya 
sekitar 9 bulan. Sehingga kalian melaksanakan Pembelajaran 
Jarak Jauh dirumah, Ujian Sekolah dirumah, bahkan sampai 
wisuda	pun	kita	tidak	bertemu	secara	fisik.	Namun	semuanya	itu	
tidak menyurutkan semangat kalian dalam meraih kelulusan.

Pesan dari saya, kerjakan apa yang menjadi tugasmu dan Tuhan 
akan menyempurnakan setiap pekerjaanmu. Jangan pernah patah 
semangat dan menyerah dalam menghadapi apapun. Meskipun 
kalian gagal, teruslah mencoba, bangkit sampai kalian bisa berhasil 
menggapai setiap cita-cita. Ketika sudah berhasil, jangan sampai 
kalian sombong dan melupakan Tuhan. Tetaplah rendah hati dan mau 
menolong sesama. Selamat menempuh ke pendidikan yang lebih tinggi, 
Tuhan Yesus memberkati.

9B
SAMBUTAN
WALI KELAS 9B
Freddy Ferdian, S.T.
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ANGEL GUNAWAN
Karawang, 08 September 2005

 angel.gun_
"jangan pernah malu untuk menunjukan 
kekuranganmu tapi biarlah orang lihat dan 
tunjukan bahwa kamu bisa menjadi berkat dengan 
keterbatasanmu :) ."

DANELLA SETIAWAN WIDJAYA
Bandung, 17 Oktober 2005

 danella.setiawan
"Do your best at every opportunity 

that you have."

CATHERINE MANUELA
Bandung, 06 Januari 2005
 catherinemanuela060105

" Either ... You do what you 
love or love what you do 

always do the best expect 
the unexpected spirit."

ELVINA NATALIE
Bandung, 27 Juni 
2005

 elvinanataliee
"Accept what's 
happening in life 
right now, put 
what's happened 
behind you, and 
have faith that good 
things are coming."

CLARISSA AUGUSTA JULIAN
Bandung, 24 Agustus 2005

 clarissajuliann
"Sun teaches us that every hello has goodbye too."

FELICIA JESSICA 
ANGELINA
Bandung, 19 Agustus 2004

 felijssica
"Sukses harus diawali 
dengan suatu perubahan, 
perubahan yang utama 
adalah perubahan dari cara 
berpikir Anda."

JESSLYN
VALERY WINATA

Bandung,
22 Agustus 2005

 jesslyn.vw
"Good things

take time."

FELIX FEDERLINE WIJAYA
Bandung, 02 Agustus 2005

 _felixfw_
"自己做的目标为了未来的一
天是很重要的，就要更加坚
持和努力努力再努力."

JASON ALEXANDER
Bandung, 24 Juni 2005

 jason.alxndr
"Semoga kedepannya makin baik dan 
makin positive juga makin sayang orang 
tua, tidak melawan orang tua, dan makin 
pinter serta makin banyak belajar."

FRANS CHRISTIAN 
SURYAJAYA

Bandung, 20 Desember 2004
 franschristian.s

"Don't stop when you tired, 
stop when you're done."

JASON RAPHAEL SUSANTO
Batam, 10 November 2004

 raphael_.jr
"Everyone's a genius in their own way."

GREGORY WILTER EMMANUEL NATHAN
Bandung, 31 Desember 2004

 gregorywilter
"Keep Calm, Stay Calm."
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REVALINA SAPUTERA
Bandung, 08 Januari 2005

 revalinasaputra
"Berikanlah kebahagiaan kepada 
setiap orang walaupun itu hanya 
sehelai rambut."

LIVIA HARYANTO
Bandung, 25 Maret 2005

 liviaharyantoo
"Sukses itu berawal dari niat."

ROBBY FELICIANO
Bandung, 15 Februari 2005

 verjozzrobby
"Sekolahnya nyaman, gurunya ramah, 

kelasnya cukup besar, udah ada 
infocus di setiap kelasnya, ruang UKS 
bagus	dan	lab	biologi	sama	fisika	alat-

alatnya cukup lengkap." 

JUSTINE IGNATIUS
Bandung, 25 Juli 2004

 justinei1
"Jadi orang baik."

REBA NETANIA
Bandung, 11 Januari 2005

 rebanetania
"Suatu hari harus membahagiakan 

diri sendiri."

JOSH BARNABAS
Bandung, 28 Februari 2005

 joshbarnabas
"Stay calm & Positive Thinking."

SAMUEL VALENTINO 
DWI WANTO

Bandung, 25 Februari 2005
 supercaps59
"Be the one!"

SHELVI INDRIANI
Bandung, 17 Januari 2005

 shelviindriani_
"Don’t be afraid to try what you want."

JORDY RAFAEL IBRAHIM
Bandung, 13 Maret 2005

 ibrahim_jordy_
"Sangat menyenangkan 
bersekolah di SMP BPK 
PENABUR HOLIS karena 
guru-gurunya sabar dalam 
membimbing saya, teman-teman 
yang kompak, baik, dan jujur, 
karyawan yang ramah."

SHANE TIMOTHY DARMALIE
Bandung, 03 Desember 2005

 shane_tde
"Luangkan waktumu untuk membaca maka kau akan 
melihat pintu dunia yang luas, belajarlah sejauh umur 
hidupmu maka penyesalan takkan mengikutimu."
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VANESSA
Bandung, 07 Oktober 2005

 vvanessaa_07
" You can't go back and change the 

beginning, but you can start. Where 
you're and change the ending."

TRISTA PUTRI GUNADI
Bandung, 09 Februari 

2005
 tristaputrig

"Don't wish for it, 
Work for it."

SHERLINA BUDIANA
Jakarta 09 Nopember 2005

 sherlina.05_
"You Only Live Once, just do it, 
don't ruin it."

SYAHLADIYA 
RADWHA SUNARI

Bandung, 16 Juli 2005
 _lala.rs_

"Without self-discipline, 
success is impossible, 

period."

YOHANES KANTOSO
Cirebon, 30 Agustus 2005

 yohanes_453 
"Jangan terlena dengan mimpi, 

bangunlah dan teruslah bekerja."
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SAMBUTAN
WALI KELAS 9C

9C
Kelas 9 Angkatan XX ini merupakan angkatan yang 
luar biasa special. Tahun pelajaran 2019/2020.

Terjadi pandemi Covid-19 di tahun 2020. Angka-
angka istimewa, dan juga kejadian istimewa yang 
dialami oleh angkatan ini, tentunya akan menjadi 
kenangan sepanjang hidup kita.

Terkhusus anak-anakku kelas 9C, para Cebaners yang 
menyenangkan, rame, kompak, terkadang bikin geleng-
geleng kepala dengan tingkah lakunya, canda tawanya, 
protesnya tentang denah tempat duduk, atau agenda 
harian siswanya yang seringkali terlihat “sepi". Kalian 
adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, asahlah potensi 
yang kalian miliki. Teruslah berkembang dengan cemerlang.

Beberapa waktu di penghujung kelulusan kalian, kita tidak 
dapat bertatap muka karena anjuran pemerintah untuk stay 
at home atau #dirumahsaja akibat pandemi Covid-19. Namun 
demikian perjumpaan lewat sosial media membantu kita untuk 
tetap dapat menjalin komunikasi.

Selama kurang lebih 9 bulan banyak cerita yang bisa dikenang, 
pun 2 bulan terakhir mungkin justru lebih banyak kenangan yang 
akan terbawa dalam kehidupan kita masing-masing.
Kelulusan kalian merupakan sebuah proses kehidupan yang akan 
menuntun dan menjadi bekal bagi kalian menapaki masa depan di 
jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Ingatlah selalu dalam segala situasi, di setiap waktu, DIA yang adalah 
setia tidak pernah meninggalkan kita.

Kenanglah selalu setiap memori selama kalian berproses di SMP BPK 
PENABUR HOLIS. Kami selalu menanti cerita kalian selepas kalian lulus 
dari almamater ini.

Tuhan memberkati kalian, anak-anakku

Aquillaningtyas Saptawulan, S.Pd.
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CYNTHIA VIRLIANTY
Bandung, 18 Juli 2005

 cyn.vl
"Everything is hard before it is easy."

AGNES VALENTINA BUNADY
Semarang, 22 Januari 2005

 vb_agnes
"Life can only be understood 
backwards, but it must be lived 
forwards."- yüksekten düş

DEANDRA 
LIEVIANA

Tangerang, 23 Mei 
2005

  deandralieviana
"No matter how you 

feel, get up, dress up, 
show up and never 

give up."

ERNEST 
JOSEPHER 

HERMAWAN
Bandung, 11 Juni 

2005
  ernestjosepher_
"Everyday is basic."

ALVIN JONATHAN
Bandung, 11 Agustus 2005

 alvinjonathan__
"the purpose of our lives is to be happy."

CHEYENNE
Bandung, 08 Oktober 2005

 cheyenne_1417
"If you believe in yourself and 
with a tiny pinch of magic all 
your dreams can come true."

CHRISARIUS KENNETH SURYANA
Bandung, 13 Maret 2005

 chriskenneth05
"Jangan berhenti bekerja keras."

CHRISTOPHER ANDERSEN SUSILO
Bandung, 17 Juni 2005
 christopherandersens

"Don't give up and just do it."
FELICIANA IVANKA
Pandeglang, 12 Maret 2005
 	fivanka_12
"Nikmati hidup seperti makan 
indomie kuah di kala hujan."

GRACIELLA ANDREA
Bandung, 
28 Agustus 2005

 grac.andrea
"don't let negative 
thoughts in your brain."

GREGORIUS
JASON MARESI

Bandung,
04 Agustus 2005

  grego_jason
"Life is like riding a bicycle. 

To keep your balance you 
must keep moving."

ALDRED
MARVELLINO TAN
Bandung, 10 Oktober 2005

 aldredmarvellino
"Keep working don't give up."
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JASON WILLIAM 
ANWAR

Bandung, 07 April 2005
 jsnw_a

"Be yourself and never 
surrender."

JEREMY IMMANUEL
Bandung, 06 Juli 2005

 jeremyimyi
"Nothing is imposible, imposible is 

nothing."

JESSLYN CYNTHIA HUANG
Tangerang, 31 Oktober 2005

 jeslyncynthia
"It's kind of fun to do the impossible."

LEONARDO OCTAVIUS
Bandung, 26 Oktober 2004

 leo_nardo64
"Don’t be afraid to make a mistake. But make 
sure you don’t make the same mistake twice."

LOURINE 
PATRICIA 
WIJAYANTO
Bandung, 07 
Nopember 2004

 lourinepatricia
“Have egg-celent 
day. Love u Mochi!”

MAUREEN
PRISCILLA TIO

Bandung,
06 Agustus 2005

 maureenpriscillatio
"Ones best 

success comes 
after their greatest 
disappointments."

JOTANIA 
WULANDARI

Bandung, 21 Mei 2005
 jotaniawulandari

"You will regret 
someday if you don't do 

your best now."

LEMUELRITUS NATAMANUELTA
Bandung, 19 Desember 2004

 lemuelritus
"Kita harus semangat di tingkat selanjutnya."

MICHAEL ANDREW 
GANDASASMITA
Bandung, 29 Mei 2005

 michaeldrew.gan
"Jangan suka ngurusin 
orang, belum tentu 
orangnya mau kurus."

PAULINA RAHAYU
Bandung, 26 Oktober 2004

 sweetpau_
"Positive thinking will let you do everything 
better than negative thinking will."

JOCELYN FERALDA 
KADARUSMAN
Bandung,
06 Mei 2005
	jfk_655

"Be your self."
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RACHEL JACKLYNA
Bandung, 12 Januari 2005

 racheljacklyna_
"Success is the end product."
— Lailah Gifty Akita

RENATA URSULA SOEHARSO
Jakarta, 18 Juni 2005

 renatahh_us
"Ambil Risiko, Bermimpi Lebih Besar, dan Berharap Besar."

SHARON GABRIELLA JULIET
Bandung, 10 Maret 2005

  oof.shar
"Life is full of moments in which you 

can choose to smile or not smile."

THEODORE MARVIN HENDRAWAN
Bandung, 24 Mei 2005

 theodore_bot_
"Don't miss your chance."

YOSE YEHEZKIEL MARANATA
Bandung, 09 Nopember 2005

 yos_mskro
"Ujian tetap serius tapi santai."
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ARD

ING9D
Crystian Haryanto, S.S.

SAMBUTAN
WALI KELAS 9D

FORW

MOV
Dear 9D,

Our class has been excellent. It is one of the best 
classes I have ever handled. Each of you is like a 
precious jewel that needs to be processed further until 
the true power and beauty come out from the inside.

I have faith in you all that one day I will see you on top 
reaching your dream job. My limited presence might not 
be strong enough to etch some memories, but I do believe 
that this class will be the one that you miss one day. 

Our class has been through a lot of ups and downs, but I 
suggest you dispose all the bad experiences and keep all the 
good ones. If I have to say, this class has the fewest face-to-
face meetings due to Covid-19 situation, but that does not mean 
we can’t stick together as a great class.

I love when seeing you join hands to help each other as that’s 
what a friend is for. Keep in touch with each other wherever we 
go. Very soon we are going to walk on our own path, some might 
struggle with school lessons, some others with their personal lives, 
but no matter how deep life can bring you down, keep doing your 
best like you always do. I will miss you all guys.

Till we meet again.

GO

LET'S
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DESCA 
KRISNANTA

Bandung, 
07 Desember 2004

 descakrisnanta
"Be yourself and 

never surrender."

DIEGO MAXIMILIAN INDRIJ
Sukoharjo, 11 Oktober 2004

 diego_max_11
"Be good to yourself."

JAMES KRISTIAN
Bandung, 09 Desember 
2004

 james_bond9d
"Dari kegagalan kita bisa 
belajar untuk mencapai 
keadilan."

JEDYZHA AZZARIEL PRILISKA
Bandung, 23 September 2004

 azzarielp
"Be a Warrior Not a Worrier!"

ADELINE NOELLA KEVAS
Bandung, 20 Desember 2004

 adelinenoella
"you never look good trying to 
make someone else bad."

AERITH GLORY 
ANGIJAYA TUMIWA
Tomohon, 14 Agustus 2006

 aerith_14
"It's too pathentic to give up before 
you reach the target and take risks 
or else you miss your chance."

BRIAN ALEXANDER
Bandung, 11 September 2005

 brian.alexander982
"Tetap semangat dan yakin."

CHRISTOPHER 
STEVENSON
Bandung, 
03 Oktober 2005

 christhenub
"Jika kamu 
mempunyai 
harapan, semuanya 
pasti tercapai."

CINDY ANASTASIA
Bandung, 28 September 2005

 cndyanastasia
"Thank you for the memories ."

DANNIEL YURIA CHANG
Bandung, 12 April 2005

 danniel_yuria
"Have Courage and Be Kind.."

ERIN DELVIANA
Bandung, 03 Nopember 2005

 erindelviana
"Success doesn’t come from what you do 
occasionally. It comes from what you do 

consistently."

IVAN TIMOTHY ANWAR
Bandung, 26 Oktober 2004

 ivan_timothy
"Love thy neighbours as 

thyself."54 55
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JEFFTA MATTHEW
Bandung, 31 Januari 2005

	jeffta_matthew
"Train your mind to see the good in 

every situation."

GO

MATTHEW HIUTAMA
Bandung, 11 Mei 2005

 gkmh1354
"Semua mimpi dapat terwujud jika kita mau 
berusaha mencapai mimpi-mimpi tersebut."

JOSE AUSTIN
Bandung, 25 Agustus 2005

 joseaustin0825
"Jangan khawatirkan apa yang 
dipikirkan orang lain. Tegakkan 
kepalamu dan melangkahlah ke 
depan."

JOVANO VINCENTIUS 
RIVALDO

Jakarta, 06 Juli 2005
 jovano.vr

"My fail is not a fail my fail 
is a try again."

REYHAN NATHANAEL
Bandung, 22 April 2005

 reyhannathanael
"The best view comes 
after the the hardest 
climb."

RUSSELL O BRIANT XI
Bandung,

01 Desember 2004
 russellobriant

"Hard work beats talent."

KEVIN NATHANAEL PILIPUS
Bandung, 22 Juni 2005

 kevinn565
"Tetaplah berdoa, berserah dan 

selalu mengandalkan Tuhan 
Yesus dalam setiap usaha, 
perjuangan hidup kita dan 

jangan pernah meragukan kasih 
Tuhan."

KEZIA COLLINS
Bandung, 03 Mei 2005

 kezia_collins
"No smile, no life.."

SHOW
MUST

THE

ON
SAMUEL TANUWIJAYA

Bandung, 21 April 2005
 samuel_tanuwijaya

"Lakukan apapun dengan 
tepat, bukan hanya cepat."

NICOLE DOROTEA EDNICA
Bandung, 19 Maret 2005

 _nicolede
"Don't tell people your plans, show 
them your results."
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OW
UP

STANLEY CHRISTIAN 
NATANAEL
Bandung, 15 Maret 2005

 magureiisan
"Its the will, not the skill."

STEVEN HUNG
Bandung, 10 Agustus 2005

 _.stevenhung06._
"Keep moving foward, opening new 
doors, and doing new things. Your 
curiosity will lead you down the path of 
success."

GR
STEFANIE NATANIA
Bandung,
30 Desember 2004

 stefnatania
"do what you love, not what you 
think you're supposed to do."

YAFEU ABISHA WIJAYA
Bandung, 25 Nopember 2005

 yafeua
"School life isn't a game of luck, if you 

wanna graduate then work hard."

THEA DESIDERIA KURNIADI
Bandung, 22 Desember 2004

 theadesideriaa
"We weren't necessarily put in the best position 

to make the best decisions."58 59
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FOTO US DAN US PRAKTIK FOTO US DAN US PRAKTIK 
PEMBELAJARAN JARAK JAUHPEMBELAJARAN JARAK JAUH60
61. Kelas 9A
65. Kelas 9B
69. Kelas 9C
73. Kelas 9D

9A
Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya 
ingin bercerita tentang pengalaman saya selama 
PJJ. Saat diumumkan akan diadakan kegiatan PJJ 
ini sebenarnya saya agak kesal karena langkah saya 
di kelas 9 ini tinggal sedikit, jadi harus tertunda. 
Namun, dibalik semua ini, hal yang menyenangkan 
adalah UN dihapuskan untuk pertama kalinya dalam 
sejarah. Selama kegiatan PJJ ini, malah lebih banyak 
hal yang harus dikerjakan, terutama dalam mengisi 
jurnal harian, belum lagi tugas-tugas yang harus 
diselesaikan sampai batas waktu yang ditentukan. 
Selama PJJ ini juga, saya harus tetap bangun pagi 
untuk absen dan mendengarkan renungan. Kegiatan 
PJJ ini merupakan pengalaman tak terlupakan 
bagi kita, karena kapan lagi kita bisa mengerjakan 
tugas dan ujian sambil tiduran dan makan. Hal 
yang mengesalkan selama PJJ ini adalah koneksi 
internet, terkadang saya harus mengerjakan lagi 
tugas yang diberikan karena koneksi internet putus. 
US di rumah juga cukup berkesan. Namun, sangat 
aneh karena ketika mengerjakan di sekolah terasa 
lama sedangkan ketika mengerjakan di rumah 
malah terasa sangat cepat. Mengerjakan US di 
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rumah juga menyenangkan karena kita tidak 
perlu mengarsir, selain itu bisa sambil makan 
dan mendengarkan lagu. Terakhir, kegiatan 
kegemaran. Kegiatan ini cukup menyenangkan 
karena kita bisa memilih dan melakukan hal 
yang kita suka, waktu itu saya memilih untuk 
memasak dan memainkan alat musik karena itu 
merupakan hobi saya. Sangat senang juga kita 
mengedit video dan memainkan lagu dan dapat 
respons positif dari guru-guru. Sekian cerita 
selama kegiatan PJJ dari saya, semoga kalian 
baik-baik saja. Terima kasih

Axel Maximillian Kurniadi

Pengalaman yang baru dan unik bagi saya dapat 
mengerjakan semua tugas dan ujian secara 
online. Banyak kesan - kesan yang menyebalkan 
namun tak sedikit yang menyenangkan seperti 
waktu pengumpulan yang bisa dibilang cukup 
lama, terkadang saya merasa jenuh dan malas 
saat mengerjakan tugas - tugas yang diberikan 
oleh guru. Saya merasa sedih karena tidak bisa 
bertemu dengan guru dan teman - teman, saya 
berharap wabah corona ini akan segera selesai 
dan kita semua dapat kembali beraktivitas 
dengan normal.

Felicia Jovita
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Selama belajar di rumah, awalnya saya merasa 
senang karena kalau belajar di rumah bisa 
lebih santai. Lama – kelamaan terasa bosan 
karena tidak memiliki ide untuk mengisi waktu. 
Males juga karena harus tetap bangun pagi 
untuk belajar dan menjalankan tes – tes yang 
diberikan. Karena banyak tes, dirumah jadi 
disuruh belajar terus. Baru mulai PJJ saja 
udah ada Pra USBN bersama selama 2 minggu. 
Selang beberapa minggu ada US Praktik, 
dilanjut US tulis. Senengnya UN ditiadakan. Tapi 
tetep seneng karena lebih banyak waktu buat 
mencoba hal – hal baru. Bisa mengembangkan 
juga hal yang memang sudah dikuasai sehingga 
lebih baik lagi.

Helena Ovelia Yolanda

9B
Kesan selama pembelajaran jarak jauh menurut 
saya ada senang dan sedih nya. Senangnya dalam 
pembelajaran bisa didampingi orang tua, semangat 
dan bimbingan dari orang tua pun membuat kesan 
senang dalam pembelajaran, dan tentu membuat 
saya menjadi lebih semangat.  Tetapi ada rasa sedih 
nya juga, saya merasa sedih karena tidak dapat 
bertemu dengan teman-teman. Tentu ada rasa 
kangen dengan teman-teman saya, kangen suasana 
kelas, saat kami belajar bersama, bercanda gurau. 
Apalagi saya sudah kelas 9 dan sudah mau lulus, 
akan ada teman saya yang SMA nya akan berpisah 
jadi tidak dapat menghabiskan waktu akhir masa 
SMP bersama-sama di sekolah. Walaupun begitu 
saya juga bersyukur bahwa dalam pelaksanaan 
PJJ ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk 
tetap menambah ilmu dan dapat membantu wabah 
Covid-19 yang ada di negara kita ini dapat hilang.  
Semoga virus Covid-19 bisa cepat hilang dan kita 
dapat beraktivitas dengan normal 

Danella Setiawan Widjaya
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Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas 
penyertaan dan berkat yang Tuhan sediakan 
untuk kita semua. Tak terasa kita sudah mencapai 
penghujung masa pembelajaran di SMP. Suka 
maupun duka mewarnai hari demi hari bersama 
teman - teman dan guru tercinta. Semua kenangan 
manis ini akan selalu ku simpan selama - lamanya.   
Meskipun kondisi Indonesia yang sedang diliputi 
oleh dampak Covid-19, semangat belajar saya 
dalam mengikuti PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) 
tetap tidak padam. Di samping itu, terdapat pula 
sedikit kendala yang saya alami, seperti gangguan 
jaringan internet yang menyebabkan kesulitan 
dalam mengakses tugas dan ujian. Tetapi atas 
bantuan dan dukungan dari guru - guru saya 
dapat mengikuti proses PJJ ini dengan baik dan 
maksimal.

Felicia Jessica Angelina

Saya pribadi awalnya tidak menyangka bahwa 
wabah virus Corona akan sebesar ini dampaknya 
bagi dunia. Semua aktivitas di seluruh dunia 
ditunda dan beberapa diberhentikan. Bahkan 
saya juga tidak menyangka kalau kita para murid 
/ pelajar juga harus melakukan pembelajaran 
jarak jauh. Sebuah keadaan yang membuat 
saya berada di lingkungan dan suasana yang 
berbeda dari biasanya. Dari pembelajaran 
jarak jauh ini saya jadi belajar kalau jarak tidak 
akan menghalangi kita untuk terus menempuh 
pendidikan. Saya juga bersyukur karena teknologi 
zaman sekarang sudah maju. Kita para pelajar 
jadi dapat melakukan pembelajaran secara online 
atau daring melalui rumah kita masing-masing. 
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Dulu, biasanya saya akan bertatap muka secara 
langsung dengan para guru dan teman-teman, 
namun sekarang tidak. Dalam PJJ ini juga saya 
jadi diajarkan untuk disiplin dan bertanggung 
jawab khususnya dengan hal waktu. Tak jarang 
juga saya mendapatkan kendala saat PJJ 
dilaksanakan. Contohnya saat jaringan internet 
atau koneksi buruk, saya harus menunda 
kegiatan PJJ untuk memperbaiki jaringannya 
terlebih dahulu. Tapi dari semua, itu saya jadi 
mendapatkan pengalaman yang cukup berhaga.  
Karena kejadian seperti ini mungkin hanya akan 
terjadi sekali saja dalam seumur hidup.

Vanessa

9C Halo, nama saya Cynthia dari kelas 9C. Ini 
merupakan pertama kalinya saya mengikuti 
pembelajaran jarak jauh yang mana diadakan 
secara daring. Pembelajaran jarak jauh ini 
merupakan suasana pembelajaran yang baru 
dan cukup berkesan bagi saya. Pada awalnya, 
saya merasa pembelajaran jarak jauh ini 
bukanlah sesuatu yang mudah dan saya pikir ini 
akan menjadi suatu tekanan bagi saya karena 
jujur, saya takut akan terjadi sesuatu yang buruk 
pada saat saya mengikuti ujian. Namun, dengan 
berjalannya waktu saya mulai merasakan suatu 
tantangan baru karena pembelajaran jarak jauh 
ini merupakan suasana belajar yang baru. Saya 
pikir pembelajaran ini juga dapat meningkatkan 
kualitas iman dan kejujuran saya karena 
memang banyak sekali godaan yang membawa 
saya untuk melakukan hal yang tidak baik, yaitu 
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mencontek. Tetapi saya bersyukur karena 
semua godaan itu berhasil saya hadapi. 
Sejujurnya saya juga sempat kewalahan 
dalam mengerjakan berbagai tugas yang 
sekolah berikan, tetapi berkat dukungan dari 
orang tua saya bisa melaluinya dengan baik. 
Saya juga sangat berterima kasih kepada 
Tuhan dan guru-guru yang telah bersusah 
payah membuat soal Ujian Sekolah dalam 
bentuk daring ini sehingga saya dapat melalui 
Ujian Sekolah tersebut dengan baik. Sekian 
kesan mengenai pembelajaran jarak jauh dari 
saya, semoga pandemi Covid-19 ini dapat 
segera berlalu sehingga kita semua dapat 
kembali beraktivitas dan kegiatan belajar 
mengajar pun dapat dilaksanakan kembali 
seperti semula. Terima kasih.

Cynthia Virlianty

Adanya wabah penyakit Covid-19 membuat 
semua orang kesulitan. Segala hal harus 
dilakukan dari rumah karena adanya kebijakan 
social distancing. Maka dari itu, kegiatan belajar 
mengajar (KBM) di sekolah pun ditiadakan 
dan digantikan dengan pembelajaran jarak 
jauh (PJJ). Menurut saya, PJJ merupakan 
hal yang baru, seperti ujian dan mengerjakan 
tugas secara online. Selama PJJ saya belajar 
banyak hal, yaitu lebih mandiri, disiplin, dan 
bertanggung jawab. Saat melaksanakan PJJ 
ada senang dan sedihnya. Senangnya tidak 
perlu menggunakan pakaian formal, sedihnya 
saya jadi tidak dapat bertemu teman atau 
bertanya pada guru secara langsung.

Jotania Wulandari
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Selama PJJ saya mengerjakan ujian dan tugas 
sekolah di rumah, hal tersebut membuat saya 
lebih mandiri. Banyak kejadian-kejadian yang 
saya rasakan dalam PJJ, mau suka atau pun 
duka. Saya pun selama melakukan kegiatan 
PJJ menjadi lebih banyak belajar, dari awalnya 
tidak bisa sekarang menjadi bisa. Banyak juga 
hal-hal yang dapat saya lakukan bersama 
keluarga dengan bermain kartu bersama-
sama itu membuat kita semakin dekat dengan 
keluarga. 

Jocelyn Feralda Kadarusman

9D
Angkatan tahun ini merupakan angkatan 
yang spesial karena untuk pertama kalinya 
melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena 
virus Covid-19. PJJ yang diadakan sudah 
cukup baik namun masih ada beberapa kendala 
dikarenakan PJJ baru pertama kali diadakan. 
Tugas dan ulangan yang diberikan juga dapat 
dikerjakan dengan baik. PJJ kali ini diisi dengan 
kegiatan yang menarik, bukan hanya pelajaran 
sekolah namun diisi dengan bermacam kegiatan 
lain seperti tugas kegemaran dan juga menjaga 
lingkungan sekitar sehingga membuat kegiatan 
PJJ tidak membosankan.

Steven Hung
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Ada senang dan sedihnya, senangnya saya 
jadi punya banyak waktu luang, saya juga bisa 
mengerjakan tugas dengan melakukan aktivitas 
yang lain seperti makan, minum, tiduran, dll. 
Sedihnya, saya jadi tidak bisa bertemu dengan 
teman dan mengerjakan tugas tanpa bisa 
bertanya dengan guru. Pembelajaran jarak jauh 
ini juga terkadang ada soal yang sulit dan kita 
tidak bisa bertanya kepada guru saat itu juga.

Erin Delviana

学网课期间，我学到了很多东西，如学馆理时
间，准时提交任务，否则我不能成功地提交。我
也学会关心环境，如帮妈妈爸爸给植物浇水，丢
垃极，打扫等等。在学网课期间我也学习诚实地
做任务。因为这个疫情，我有很多时间跟家人一
起做一些我们平时很少能一起做的事情。

Selama masa PJJ, saya belajar banyak hal, 
contohnya belajar mengatur waktu dengan 
mengumpulkan tugas tepat waktu, karena jika 
tidak, semua tugas saya akan gagal terkirim. Saya 
juga belajar untuk peduli dengan lingkungan sekitar 
seperti membantu orang tua menyiram tanaman, 
membuang sampah, menyapu, dll. Selama 
masa PJJ saya juga belajar untuk jujur dalam 
mengerjakan tugas. Kondisi pandemi ini membuat 
saya memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga 
untuk melakukan hal-hal yang biasanya jarang bisa 
kami lakukan bersama.

Nicole Dorotea Ednica
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Learn to always
give thanks. 

Russell O Briant

Foto Kegiatan SekolahFoto Kegiatan Sekolah7778. MPLS
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89.  Paskah
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91. Kebersamaan Ke Malang
92. Widyawisata Kelas 7
94. Widyawisata Kelas 8
96. Elevation Camp
97. Bina Iman
98. Character Building
99. PSP Day
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Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
MPLS
Sekolah baru? Memang sih, ini yang pasti bikin 
murid baru gugup bukan? Tapi di SMP BPK 
PENABUR HOLIS kami jamin tidak akan gugup, 
lewat MPLS kami berusaha membuat siswa baru 
tidak minder dan so pasti jadi percaya diri. Kami 
pengurus OSIS selalu menemani dan mendampingi 
kalau ada masalah. dan yang pasti acaranya juga 
seru, bisa main game, tertawa bersama tapi untuk 
waktu yang serius juga tetap ada, seperti evaluasi 
dan tata tertib saat upacara bendera.

Inilah saatnya kamu menjadi pemimpin 
untuk kelas kamu! Di sini kami menyebutnya 
MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. Keren 
bukan? Ya MPK ini terdiri dari ketua kelas 
dan wakil ketua kelas. Di MPK ini juga kita 
akan memilih ketua dan wakilnya. Dan 
yang lebih kerennya lagi MPK-lah yang 
akan melantik Anggota OSIS. Ini waktunya 
buat kamu yang mau menjadi pemimpin 
yang hebat! Berawal sejak dini untuk 
memimpin teman-temanmu, yuk! Mulai dari 
saat upacara, saat ada acara yang sekolah 
adakan, saat pembukaan PORAK kalianlah 
yang akan memimpin teman-temanmu! Yuk, 
belajar jadi pemimpin mulai sekarang!

PELANTIKAN MPK
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Berorganisasi di SMP BPK PENABUR HOLIS sungguh 
menyenangkan. Dengan berorganisasi, kami dapat 
mempelajari banyak hal, seperti kerjasama, saling 
menolong, peduli, berbagi, dan masih banyak lagi. 
Dalam berorganisasi kami belajar untuk bertanggung 
jawab atas tugas yang dipercayakan. OSIS Hebron 
di SMP BPK PENABUR HOLIS terdiri dari delapan 
seksi, yaitu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
Kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan 
pendahuluan bela negara, kepribadian dan budi pekerti 
luhur, organisasi pendidikan politik dan kepemimpinan, 
keterampilan dan kewirawastaan, kesegaran jasmani 
dan daya kreasi, persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. 
Setiap seksi mempunyai tugas yang berbeda – beda. 
Sebagai pengurus OSIS kami merasa bangga dan 
bersyukur karena selalu terlibat dalam berbagai kegiatan 
dalam kepanitiaan. Bagian ini adalah salah satu bentuk 
pembelajaran yang mungkin tidak didapat teman– 
teman lain di luar kepengurusan OSIS. Berdasarkan 
pengalaman yang kami dapat, kami mengajak adik–
adik kelas untuk ikut aktif dalam berbagai kegiatan di 
sekolah. Supaya banyak pengalaman yang kita dapat.

PELANTIKAN OSIS

LDK OSIS merupakan salah satu pembekalan yang 
sangat penting saat terpilih menjadi pengurus 
OSIS. LDK dilaksanakan selama satu hari di 
sekolah dan 2 hari di SMAK 3 BPK PENABUR. 
Hari pertama kami diminta untuk membuat 
program – program yang akan dilaksanakan 
selama bertugas menjadi pengurus OSIS.

Kami juga mendapat pengarahan dalam 
berorganisasi khususnya dalam hal bekerjasama. 
Kami tidak boleh egois terhadap keinginan diri 
sendiri. Kami diajarkan bahwa dalam sebuah 
kelompok harus ada kekompakan. Tanpa 
kekompakan, mustahil tujuan organisasi dapat 

LDK OSIS

tercapai. Jangan salah loh, selain dapat pelajaran 
tentang berorganisasi dan kepemimpinan, kami 
juga bermain permainan – permainan yang 
telah disiapkan oleh kakak – kakak dari SMAK 3 
BPK PENABUR HOLIS. Dari semua permainan 
kami juga mendapat pelajaran, seperti berani 
mengambil risiko, rela berkorban, dan masih 
banyak lagi.
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Pesta Rakyat
PERAK Setiap tanggal 17 Agustus, pastinya kita merayakan hari kemerdekaan bangsa 

kita. Nah, acara perayaan kemerdekaan ini rutin diadakan di SMP BPK PENABUR 
HOLIS. Nama acaranya adalah Pesta Rakyat atau yang biasa disingkat dengan 
“Perak”. Anak-anak dari kelas 7 sampai kelas 9 mengikuti acara ini. Acara 
Perak ini terdiri dari berbagai macam pertandingan, seperti lomba bakiak, lomba 
memasukkan pensil ke botol, balap karung, kelereng, dan tarik tambang. Nah, 
yang bikin perayaan ini semakin menarik itu ada perlombaan tarik tambang 
antar guru. Jadi, kita bisa lihat keseruan guru-guru saat bertanding. Acara Perak 
ini dibuat supaya para murid SMP HOLIS menjadi semakin kompak, terampil, 
sportif, dan pastinya bangga menjadi Rakyat Indonesia.

PORAK Pekan Olahraga Antar Kelas

Porak adalah salah satu kegiatan yang ditunggu – tunggu oleh seluruh 
siswa SMP BPK PENABUR HOLIS. Kegiatan ini merupakan salah satu 
ajang dimana kita dapat menunjukkan keberadaan kita dalam bidang 
olahraga. Bahkan untuk membuka kegiatan ini, kami awali dengan 
upacara pembukaan. Upacara ini diawali dengan marching band dan 
dikuti oleh pasukan paskibra serta kontingen. Pokoknya keren!
 
Dalam kegiatan PORAK, kami tidak hanya bertanding olahraga, tetapi  
juga berlomba terkait perlombaan mata pelajaran IPA, Matematika, dan 
IPS atau yang disebut INCOM. Walaupun namanya lomba Mat, IPA, dan 
IPS tetapi dalam pelaksanaannya lomba ini berbentuk permainan atau 
games. Kami diajar bagaimana berlogika dan berpikir kritis. Intinya 
kegiatan PORAK dan INCOM di SMP BPK PENABUR HOLIS memang 
sangat menyenangkan.
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English outbound is an event held 
by SMP BPK PENABUR HOLIS 
every year for the bilingual classes 
that	 is	 1	 day	 long.	 The	 difference	
with other outbounds, as said in the 
name, we are only allowed to speak 
in English the whole time we’re 
there. The games there requires 
us to think, to work together as a 
team,and to speak English. I learned 
a lot through the English outbound.

Wilujeng énjing

JANGAN

MENYERAH!

BULAN BAHASA

WHO ARE
YOU?

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, 
sekolah kami mengadakan kegiatan Bulan Bahasa. Kegiatan Bulan Bahasa diisi 
dengan kegiatan lomba keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa yang 
diperlombakan, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan 
bahasa Sunda. Setiap peserta yang tampil merupakan hasil seleksi yang telah 
dilakukan di jam pelajaran. Melalui kegiatan ini, sekolah berharap siswa mampu 
mengembangkan bakat dan potensi berbahasa.
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26 Januari 2019

Hari yang ditunggu-
tunggu oleh semua, tapi 
latihannya gak ditunggu. 
Hahaha....... Coba tebak 
hari spesial apakah ini? 
Ya… HUT SMP BPK 
PENABUR HOLIS ke-20. 

Cuma angkatan 2016-2018 yang bisa ngerasain 
HUT BPK Holis ini karena ga tiap tahun diadain. 
Perjuangan banget supaya acara ini bisa sukses 
seperti yang diharapkan.

Tiap hari para performer harus pulang kira-kira 
pukul 15.30 buat latihan, udah sampai bosen 
kita-kita para performer ini, diulang-ulang terus 
latihannya. Performer yang dapet sedikit peran, 
tetap harus nunggu sampai selesai latihan, itu 
hal yang menyedihkannya sih.. Nah, kita ga mau 
bahas yang itu, kita bahas acaranya aja. Tanggal 
26 Januari 2019, pukul 16.00, acaranya dimulai. 

Acara ini dibuka dengan sebuah dance show 
yang memakai tema The Greatest Showman. 
Sebuah surprise di bagian sambutan kepala 
sekolah, ketika kepala sekolah tercinta kita, 
Bapak Wiyardi masuk ke ballroom memakai 
sepeda. Sangat mengejutkan sekali bukan??

Acara berlanjut dengan pementasan drama 
musikal, band SMP BPK PENABUR HOLIS, 
penampilan dance dari teman-teman kita, hingga 
band guru. Satu segment yang kita tunggu 
ketika guru-guru kita menampilkan dance show, 
teriakan dari segala penjuru ruangan terdengar 
dalam segment ini, semuanya heboh karena 
cuma di sini kita bisa lihat guru-guru tercinta 
kita melakukan dance.

Akhirnya……. satu bagian terakhir dalam acara 
ini, yaitu penampilan dari JAZ. Kita semua 
menghitung mundur, sampai akhirnya JAZ 
muncul dan langsung menyanyikan lagu 
andalannya. JAZ menyanyikan beberapa lagu 
miliknya dan beberapa lagu barat. Penonton 
yang paling depan langsung berebut supaya 
bisa dapat tanda tangannya.

Sungguh berkesan acara ini karena gak setiap 
angkatan bisa dapet acara semacam ini. Selain 
bisa lihat JAZ secara live kita bisa juga dapet 
pengalaman yang gak terlupakan.

HUT
20

HOLIS
Holis Cup dilaksanakan pada bulan Oktober. Holis 
Cup adalah ajang olahraga antar SD yang diadakan di 
sekolah kita. Sebagai tuan rumah, kita diajak untuk ambil 
bagian dalam Holis Cup ini. Selama 4 hari kita menonton 
anak – anak SD bertanding dalam cabang basket, futsal, 
badminton, dan dance. Banyak keseruan yang dapat 
kita rasakan di dalam Holis Cup 2 ini. Semua warga 
sekolah antusias sekali mengikuti acara Holis Cup 2 ini. 
“Kegiatan ini sangat menghibur bagi peserta ataupun 
kami yang menonton.”

CUP
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Desember sudah tiba, dan bersamanya datanglah semua sukacita Natal. Terkadang, kita 
menjadi sibuk dengan hiruk pikuk masa Natal. Akan tetapi, Natal adalah waktu saat Allah 
menunjukkan kasih sayang-Nya yang luar biasa kepada kita. Sama halnya dengan SMP BPK 
PENABUR HOLIS yang merayakan hari Natal pada 19 Desember 2019 demi mengucap syukur 
pada Allah atas pengorbanan-Nya di kayu salib. Dalam perayaan ini siswa-siswi disajikan 
beberapa penampilan menarik seperti drama Natal dan tarian yang ditampilkan oleh guru dan 
siswa. Ada juga khotbah yang disampaikan oleh Ev. Astuti Fang. Perayaan ini dapat menjadi 
waktu untuk penyembuhan dan kekuatan yang diperbarui. Allah mengutus anak-Nya, Yesus, 
untuk dilahirkan di dunia ini.

NATAL & AKSOS
Dalam rangka memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, SMP BPK PENABUR HOLIS 
mengadakan acara perayaan Paskah loh. Ada banyak siswa SMP yang berpartisipasi 
dalam perayaan Paskah ini, seperti drama, dance, dan paduan suara. Selain itu kita juga 
mengadakan perjamuan kasih. Para siswa membawa snack atau minuman dari rumah untuk 
dibagikan kepada teman-teman di sekolah. Namun, inti dari perayaan Paskah ini adalah 
mengenai pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita sebagai umat manusia 
yang berdosa. Semua itu diajarkan oleh Tuhan Yesus dan disampaikan oleh pendeta yang 
membawakan Firman Tuhan saat perayaan Paskah di sekolah. Melalui perayaan Paskah ini, 
kita diajarkan mengenai kebangkitan Yesus dan keselamatan yang Allah berikan untuk kita.

PASKAH
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IMLEK 4718
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan 
setahun sekali oleh SMP BPK PENABUR 
HOLIS terutama setelah tahun baru, yaitu 
kegiatan Imlek. Seperti yang dilaksanakan 
setiap tahunnya, kegiatan Imlek tahun ini 
dimeriahkan oleh beberapa penampilan 
yaitu dance atau tarian, lalu ada juga 
penampilan bernyanyi lagu Mandarin, dan 
juga ada vocal group.

Selain penampilan yang ditampilkan, ada 
juga pembagian angpao yang diberikan 
oleh Bapak Kepala Sekolah secara acak, 
lalu juga ada tanya jawab yang diberikan 
oleh guru Mandarin dan bagi siapa yang 
bisa menjawab dengan benar juga akan 
diberi angpao. Setelah kegiatan Imlek 
selesai, para siswa dibagikan kenang 
kenangan Imlek dari sekolah.

播种初中豪丽斯分校每年进行一次的活动之一，
尤其是元旦之后就是春节活动。正如每年进行的
那样，今年的春节活动通过舞蹈，唱中文歌，还
有声乐团等几项表演而变得活跃起来。除了这些
表演之外，校长也用随机给学生们发红包，然后

还有中文老师给的问答环节，谁会答对就拿到
了红包。春节活动结束之后，学校给每个学

生春节的纪念品。

KEBERSAMAAN KE MALANG
Dalam rangka kebersamaan kelas 9 serta 
meningkatkan nilai – nilai karakter, kelas 
9 memiliki program kebersamaan ke 
kota Batu, Malang, tepatnya ke sekolah 
Selamat Pagi Indonesia. Kegiatan ini 
bersifat optional dan tidak wajib. Terkait 
dengan hal itu, maka peserta yang ikut 
tidak banyak. Kami yang ikut hanya 18 
orang dari 109 siswa. Namun demikian, 

kami tetap senang. Banyak pelajaran yang 
dapat kami ambil. Tidak hanya belajar, 
kami juga bermain. Kami mengunjungi 
Jatim Park 2, Museum Angkut, Air 
Terjun, dan masih banyak lagi. Kegiatan 
yang diadakan ini, bukan hanya untuk 
refreshing saya mendapat banyak hal dari 
kakak – kakak di sana terutama kita harus 
bersyukur atas apa yang kita miliki.
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Hai temen-temen…

Masih inget ga kalian waktu widyawisata 
kelas 7 ke Jakarta ?

15-16 Maret 2018, Subuh pukul 04.30 
kita harus kumpul di sekolah buat 
berangkat, masih pada ngantuk, tapi 
semangat juga buat pergi ke Jakarta 
bersama temen-temen semua. Kira-
kira pukul 10.00 kita sudah sampai 
di sana. Hari pertama ini, kita banyak 
mengunjungi museum-museum di 
Jakarta. Nah, destinasi pertama kita 
adalah LAI atau Lembaga Alkitab 
Indonesia. Di LAI ini kita belajar banyak, 
mulai dari cara pencetakan Alkitab, 
distribusinya, sampai penerjemahan 
Alkitab dalam berbagai bahasa daerah 
di Indonesia. Menarik sih…. Karena 
sebelumnya kan kita ga pernah tau 

gimana caranya cetak Alkitab dan 
distribusinya. Setelah dari LAI ini kita 
ke museum Bank Indonesia. Interior 
museum Bank Indonesia ini ternyata 
keren banget lho… Masih ada vibe 
zaman Belanda dulu. Di museum 
ini cukup banyak koleksinya, mulai 
dari sejarah perbankan di Indonesia, 
uang-uang kuno dari masa kerajaan-
kerajaan di Indonesia, sampai uang-
uang dari seluruh dunia. Museum ini 
besar banget, untuk explore semua di 
museum ini kayaknya butuh seharian 
penuh. Kunjungan terakhir hari pertama 
ini adalah Museum Fatahillah dan Kota 
Tua. Di Museum Fatahillah ini, kita 
bisa lihat prasasti kerajaan-kerajaan di 
Indonesia sekaligus sejarah Indonesia 
ketika dijajah Belanda. Penjara bawah 
tanah kayaknya merupakan satu hal 
yang ingin kita lihat di sana selain dari 

WIDYAWISATA

7KE
LA

S koleksi museumnya. Abis dari museum 
kita dikasih waktu 1 jam, buat explore di 
Kota Tua itu. Gedung yang besar dan 
megah dan lapangan yang luas udah 
cocok jadi spot foto buat ngepost di 
Instagram. Masih inget banget, di sana 
kita sewa sepeda ontel dan keliling-
keliling di sekitar situ. Dan.. hari 
pertama pun berakhir. 

Hari kedua, waktunya kita main-main. 
Sebelum ke Dufan, kita nonton sirkus 
hewan dulu di Gelanggang Samudra. 
Abis dari sana, kita langsung jalan ke 
Dufan, pasti ini tempat yang kalian 
tunggu-tunggu. Hahaha. Sebelum main, 
kita masuk ke semacam gedung teater 
buat	belajar	prinsip	fisika	dalam	setiap	
wahana. Mulai pada gelisah karena 
udah pada ga sabar main, abis selesai 
pembelajaran langsung lah rebutan 
untuk keluar dari gedung, kalau dalam 
peribahasa Sunda kita sebut “Kuda 
lepas ti gedogan” ……hahaha. Ya… kita 
sampai lupa waktu kalo ternyata udah 
waktunya pulang. Sedih sih udah harus 
pulang padahal belum puas mainnya.

Sampai di Bandung kira-kira pukul 
12.00 dan…. abis deh ceritanya.

92 93



+62 8151639422        detailartist@gmail.com

Graphic Desainer & Illustrator

Saat kelas 8, kami mengunjungi Yogyakarta. 
Kami berada di Yogyakarta selama 5 hari, 
Senin sore berangkat dan tiba keesokan 
harinya. Tujuan pertama kami adalah Candi 
Borobudur. Di Jogja, ada beberapa destinasi 

yang kami kunjungi, seperti Malioboro, Tebing Breksi, Karst Tubing, 
dan lainnya. Dalam berkegiatan banyak hal yang kami dapat. Misalnya, 
kami bisa lebih memahami karakter teman-teman kami. Kami bisa 
mengatur keuangan bahkan kami harus bisa mengatur waktu antara 
ngobrol dan beristirahat. Hal ini mesti kami lakukan karena waktu 
yang kami miliki sangatlah ketat dan terjadwal. Kami sangat bersyukur 
karena dapat merasakan bepergian bersama teman – teman.

KE
LA

S

8WIDYAWISATA

"Whatever you do

Boldness has genius and power and magic in it" – Johann Wolfgang von Goethe

or dream you can begin it
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ELEVATION CAMP
Salah satu kegiatan yang dijalankan tiap tahunnya di kelas 9 
adalah elevation camp. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai 
persiapan sebelum memasuki ujian nasional. Salah satu 
tujuan elevation camp adalah membentuk karakter siswa 
untuk siap menghadapi tantangan yang cukup berat, yakni 
Ujian akhir sekolah. Melalui kegiatan ini diharapkan 
mental para siswa dapat kuat dan siap menghadapi 
berbagai persiapan ujian seperti latihan soal atau 
pemantapan, dll. yang tentunya sangat menguras 
tenaga dan pikiran. Selain itu pun kami diajak 
untuk bisa saling berbagi pengetahuan saling 
membantu atau dengan kata lain tutor sebaya.

BINA IMAN
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh SMP BPK PENABUR 
HOLIS kepada siswa siswi kelas 9, untuk lebih memotivasi lagi 
menjelang ujian akhir adalah bina iman. Bina iman ini rutin 
dilaksanakan setiap tahun nya untuk kelas 9 lalu kegiatan ini 
berlangsung selama 2 hari 1 malam. Kegiatan bina iman tahun ini 
di laksanakan di Wisma Shalom dengan bertemakan “Be A Winner” 
berbagai rangkaian acara dilaksanakan disana seperti sesi oleh 
beberapa pendeta lalu juga ada outbond atau permainan dengan 
masing-masing kelompok juga ada games seperti cerdas cermat 
Alkitab. Dalam 2 hari ini banyak kegiatan yang dilakukan oleh siswa 
siswi kelas 9 juga banyak sesi-sesi yang dapat memotivasi agar 
lebih rajin lagi dalam belajar untuk menghadapi ujian akhir.96 97
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Apa itu PSP? Pertanyaan ini kerap dilontarkan teman-teman.
PSP adalah Potential Skill Program dimana melalui PSP ada 
kesinambungan skill atau keterampilan yang dikembangkan 
sejak TK sampai SMA. Melalui program ini para siswa 
diharapkan setelah lulus dari SMA HOLIS memiliki kompetensi 
yang optimal. Beberapa hal yang dapat kita lihat dalam 
kegiatan PSP day adalah cooking, art, dance, science, bahasa, 
dll. Bukan hanya tampilan siswa yang dapat kami apresiasi, 
namun kami juga melihat bagaimana peran orang tua siswa 
dalam lomba menyajikan bekal sehat. Melalui kegiatan PSP 
day Sekolah berharap ada kesatuan antara, orang tua guru, 
siswa untuk maju bersama-sama.

PSP DAY
Acara ini diadakan pada semester ganjil bagi seluruh siswa-siswi 
kelas 9 SMP BPK PENABUR HOLIS. Diadakannya acara ini bertujuan 
untuk membina para siswa-siswi kelas 9 yang tengah menduduki 
masa-masa remaja. Tujuannya agar mereka dapat menjadi remaja 
yang bertumbuh di dalam iman Kristen serta tidak menyimpang 
kepada berbagai perbuatan yang dianggap tidak baik.

Bina Dunia Remaja (BDR) diadakan selama 2 hari, yaitu hari Jumat 
dan Sabtu. Bagi siswa-siswi yang memiliki catatan kurang baik dalam 
perilaku serta nilai akademik, mereka diwajibkan untuk mengikuti 
acara ini selama 2 hari agar tujuan dari acara ini dapat terwujud. 
Sementara itu, siswa-siswi lainnya hanya mengikuti acara ini di hari 
Sabtu. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan siswa-siswi 
dapat bertumbuh dan melewati masa-masa remaja dengan baik.

CHARACTER BUILDING
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DAFTAR PRESTASI AKADEMIK SISWA KELAS 9 SMP BPK PENABUR HOLIS
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kategori : Nilai Tertinggi Mata Pelajaran Semester 6 (Berdasarkan Rapor Semester Genap Kelas 9)

Kategori : Nilai Tertinggi US Daring

Pendidikan Agama Kristen Kelas Nilai
AUDREY KIREINA RAMBA TO TUAN 9A 90,67

PPKn Kelas Nilai
CYNTHIA VIRLIANTY 9C 94,33

Bahasa Indonesia Kelas Nilai
AXEL MAXIMILLIAN KURNIADI  9A 87,67

Matematika Kelas Nilai
AXEL MAXIMILLIAN KURNIADI  9A 97,67

IPA Kelas Nilai
AXEL MAXIMILLIAN KURNIADI  9A 94.00
JASON RAPHAEL SUSANTO  9B 94.00

IPS Kelas Nilai
AXEL MAXIMILLIAN KURNIADI  9A 89,67
JASON RAPHAEL SUSANTO  9B 89,67

Bahasa Inggris Kelas Nilai
JASON RAPHAEL SUSANTO   9B 94.00

Seni Budaya Kelas Nilai
AXEL MAXIMILLIAN KURNIADI  9A 87,33

PJOK Kelas Nilai
TRISTA PUTRI GUNADI   9B 87,33

TIK/Prakarya Kelas Nilai
JOTANIA WULANDARI  9C 99,33
JOSE AUSTIN   9D 99,33
KEVIN NATHANAEL PILIPUS   9D 99,33

Bahasa Sunda Kelas Nilai
AXEL MAXIMILLIAN KURNIADI  9A 94,67

Bahasa Mandarin Kelas Nilai
CYNTHIA VIRLIANTY 9C 98,67

Komputer Akuntansi Kelas Nilai
AXEL MAXIMILLIAN KURNIADI  9A 97,67
GLADYS CHRISTABEL VELIANA  9A 97,67

PAK Kelas Nilai
AXEL MAXIMILLIAN KURNIADI   9A 95.50

PPKn Kelas Nilai
AXEL MAXIMILLIAN KURNIADI   9A 98.00
CLARISSA AUGUSTA JULIAN   9B 98.00
DANELLA SETIAWAN WIDJAYA   9B 98.00
FELICIA JESSICA ANGELINA   9B 98.00
CYNTHIA VIRLIANTY   9C 98.00
JEFFTA MATTHEW   9D 98.00

Bahasa Indonesia Kelas Nilai
JASON RAPHAEL SUSANTO         9B 95.75

Matematika Kelas Nilai
ANGELINA RIANTI  9A 100
AUDREY KIREINA RAMBA TO TUAN  9A 100

IPA Kelas Nilai
AXEL MAXIMILLIAN KURNIADI   9A 99.00

IPS Kelas Nilai
ALVIN JONATHAN    9C  99.00

Bahasa Inggris Kelas Nilai
JOSEPH RAY LIMAWAN  9A 98.13
JASON RAPHAEL SUSANTO         9B 98.13
NICOLE DOROTEA EDNICA  9D 98.13

Seni Rupa Kelas Nilai
CATHERINE VIANCA YUDHIA  9A 92.00
GLADYS CHRISTABEL VELIANA   9A 92.00
TRISTA PUTRI GUNADI  9B 92.00
MAUREEN PRISCILLA TIO  9C 92.00
RUSSELL O BRIANT XI  9D 92.00
STEFANIE NATANIA  9D 92.00

Seni Musik Kelas Nilai
AXEL MAXIMILLIAN KURNIADI   9A 91.00

PJOK Kelas Nilai
JANICE CALLISTA KURNIAWAN  9A 95.00
YAFEU ABISHA WIJAYA  9D 95.00

TIK dan Komputer Akuntansi Kelas Nilai
GREGORIUS JASON MARESI 9C 100
JOTANIA WULANDARI  9C 100

Bahasa Sunda Kelas Nilai
NICOLE DOROTEA EDNICA  9D 90.00

Bahasa Mandarin Kelas Nilai
FELIX FEDERLINE WIJAYA  9B 100
JESSLYN CYNTHIA HUANG  9C 100
NICOLE DOROTEA EDNICA  9D 100

Kategori : Tiga Siswa Terbaik Tiap Kelas, Semester Genap

Kategori : Juara Umum Semester Genap

Kategori : Juara Umum Kelas 9 (Sem. Ganjil & Genap s/d 13 Maret 2020)

Kelas 9A
1. AXEL MAXIMILLIAN KURNIADI   
2. GLADYS CHRISTABEL VELIANA 
3. AUDREY KIREINA RAMBA TO TUAN

Kelas 9B
1. JASON RAPHAEL SUSANTO   
2. DANELLA SETIAWAN WIDJAYA   
3. SHERLINA BUDIANA   

Kelas 9A
AXEL MAXIMILLIAN KURNIADI

Kelas 9B
JASON RAPHAEL SUSANTO

Kelas 9C
CYNTHIA VIRLIANTY

Kelas 9A
AXEL MAXIMILLIAN KURNIADI
GLADYS CHRISTABEL VELIANA

Kelas 9B
JASON RAPHAEL SUSANTO

Kelas 9C
1. CYNTHIA VIRLIANTY                      
2. JOTANIA WULANDARI                  
3. LOURINE PATRICIA WIJAYANTO 

Kelas 9D
1. NICOLE DOROTEA EDNICA 
2. JEFFTA MATTHEW               
3. YAFEU ABISHA WIJAYA

AXEL MAXIMILLIAN KURNIADI
Lulusan Terbaik ke-1

9A

1
CYNTHIA VIRLIANTY9CJASON RAPHAEL SUSANTO9B

LOURINE PATRICIA WIJAYANTO DANELLA SETIAWAN WIDJAYA9B NICOLE DOROTEA EDNICA9D

Foto-Foto Lulusan Terbaik Angkatan XX T.P. 2019/2020

Lulusan Terbaik ke-2 Lulusan Terbaik ke-32 3

Lulusan Terbaik ke-4 Lulusan Terbaik ke-5 Lulusan Terbaik ke-64 5 6
9C

Lulusan Terbaik Angkatan XX

9A Axel Maximillian Kurniadi

9B Jason Raphael Susanto
Danella Setiawan Widjaya

9C Cynthia Virlianty
Lourine Patricia Wijayanto  

9D Nicole Dorotea Ednica
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ANGELINA RIANTI

SHERLINA BUDIANA

JOTANIA WULANDARI

AUDREY KIREINA RAMBA TO TUAN

TRISTA PUTRI GUNADI

JEFFTA MATTHEW

GLADYS CHRISTABEL VELIANA

GREGORIUS JASON MARESI

YAFEU ABISHA WIJAYA

9A

9B

9C

9A

9B

9D

9A 9A

9B

9D

9A

9C

9D

9B

9C

9D

9B

9C

9D

9C

9D

CATHERINE VIANCA YUDHIA

FELIX FEDERLINE WIJAYA

JOSE AUSTIN

JOSEPH RAY LIMAWAN

ALVIN JONATHAN

KEVIN NATHANAEL PILIPUS

CLARISSA AUGUSTA JULIAN

JESSLYN CYNTHIA HUANG

RUSSELL O BRIANT XI

FELICIA JESSICA ANGELINA

MAUREEN PRISCILLA TIO

STEFANIE NATANIA

104 105



+62 8151639422        detailartist@gmail.com

Graphic Desainer & Illustrator

FOTO-FOTO
SISWA BERPRESTASI
NON-AKADEMIK

DAFTAR PRESTASI NON-AKADEMIK SISWA KELAS 9
SMP BPK PENABUR HOLIS TAHUN PELAJARAN 2019/2020

 Nama Kelas Nama Lomba Prestasi Pelaksanaan

 Alexander Suhandra 9A Garuda Basket Juara 2 28 Juli - 3 Agustus
   T-Rebel Trimulia Juara 2 2 - 14 September
   Basket Ball 3 on 3 SMN Juara 1 16 - 20 Sept
   Scorpio Cup  Juara 1 17 - 28 Sept
   Replay (SMAK Kalam Kudus) Juara 2 31 Okt - 9 Nov
   S2BC (SMA Santa Maria) Juara 2 11 Nov & 14 Nov  |  18 Nov & 20 Nov
   Bina Bakti Cup (SMAK 1 Binbak) Juara 2 20 - 24 Jan 2020
      
 Ferry Kawijaya 9A Garuda Basket Juara 2 28 Juli - 3 Agustus
   T-Rebel Trimulia Juara 2 2 - 14 September
   Basket Ball 3 on 3 SMN Juara 1 16 - 20 Sept
   Scorpio cup  Juara 1 17 - 28 Sept
   Replay (SMAK Kalam Kudus) Juara 2 31 Okt - 9 Nov
   S2BC (SMA Santa Maria) Juara 2 11 Nov & 14 Nov  |  18 Nov & 20 Nov
   Bina Bakti Cup (SMAK 1 Binbak) Juara 2 20 - 24 Jan 2020
      
 Louis Averill P 9A Garuda Basket Juara 2 28 Juli - 3 Agustus
   T-Rebel Trimulia Juara 2 2 - 14 September
   Scorpio cup  Juara 1 17 - 28 Sept
   Replay (SMAK Kalam Kudus) Juara 2 31 Okt - 9 N0v
   S2BC (SMA Santa Maria) Juara 2 11 Nov & 14 Nov  |  18 Nov & 20 Nov
   Bina Bakti Cup (SMAK 1 Binbak) Juara 2 20 - 24 Jan 2020
      
 Jeremy Marvelino 9A Garuda Basket Juara 2 28 Juli - 3 Agustus
   T-Rebel Trimulia Juara 2 2  - 14 September
   Scorpio cup  Juara 1 17 - 28 Sept
   Replay (SMAK Kalam Kudus) Juara 2 31 Okt  -9 Nov
   S2BC (SMA Santa Maria) Juara 2 11 Nov & 14 Nov  |  18 Nov & 20 Nov
   Bina Bakti Cup (SMAK 1 Binbak) Juara 2 20-24 Jan 2020
      
 Jason Alexander 9B Garuda Basket Juara 2 28 Juli - 3 Agustus
   T-Rebel Trimulia Juara 2 2 - 14 September
   Basket Ball 3 on 3 SMN Juara 1 16 - 20 Sept
   Scorpio cup  Juara 1 17 - 28 Sept
   Replay (SMAK Kalam Kudus) Juara 2 31 Okt - 9 Nov
   S2BC (SMA Santa Maria) Juara 2 11 Nov & 14 Nov  |  18 Nov & 20 Nov
   Bina Bakti Cup (SMAK 1 Binbak) Juara 2 20 - 24 Jan 2020
      
 Frans Christian Suryajaya 9B Garuda Basket Juara 2 28 Juli - 3 Agustus
   T-Rebel Trimulia Juara 2 2 - 14 September
   Scorpio cup  Juara 1 17 - 28 Sept
   Replay (SMAK Kalam Kudus) Juara 2 31 Okt - 9 N0v
   S2BC (SMA Santa Maria) Juara 2 11 Nov & 14 Nov  |  18 Nov & 20 Nov
      
 Chrisarius Kenneth Suryana 9C Garuda Basket Juara 2 28 Juli - 3 Agustus
   T-Rebel Trimulia Juara 2 2 - 14 September
   Basket Ball 3 on 3 SMN Juara 1 16 - 20 Sept
   Scorpio cup  Juara 1 17 - 28 Sept
   Replay (SMAK Kalam Kudus) Juara 2 31 Okt - 9 Nov
   S2BC (SMA Santa Maria) Juara 2 11 Nov & 14 Nov  |  18 Nov & 20 Nov
   Bina Bakti Cup (SMAK 1 Binbak) Juara 2 20 - 24 Jan 2020

 Christopher Andersen Susilo 9C Garuda Basket Juara 2 28 Juli - 3 Agustus
   T-Rebel Trimulia Juara 2 2- 14 September
   Scorpio cup  Juara 1 17 - 28 Sept
   Replay (SMAK Kalam Kudus) Juara 2 31 Okt - 9 N0v
   S2BC (SMA Santa Maria) Juara 2 11 Nov & 14 Nov  |  18 Nov & 20 Nov
   Bina Bakti Cup (SMAK 1 Binbak) Juara 2 20 - 24 Jan 2020
      
 Leonardo Octavius 9D T-Rebel Trimulia Juara 2 2 - 14 September
   ScorpioCup Juara 1 17 - 28 Sept
   Replay ( Smak Kalam Kudus) Juara 2 31 Okt - 9 Nov
   S2BC (SMA Santa Maria) Juara 2 11 Nov & 14 Nov  |  18 Nov & 20 Nov
      
 Diego Maximilian Indrij 9D Garuda Basket Juara 2 28 Juli - 3 Agustus
   T-Rebel Trimulia Juara 2 2 - 14 September
   Basket Ball 3 on 3 SMN Juara 1 16 - 20 Sept
   Scorpio cup  Juara 1 17 - 28 Sept
   Replay (SMAK Kalam Kudus) Juara 2 31 Okt - 9 Nov
   S2BC (SMA Santa Maria) Juara 2 11 Nov & 14 Nov  |  18 Nov & 20 Nov
   Bina Bakti Cup (SMAK 1 Binbak) Juara 2 20 - 24 Jan 2020

 Angelina Rianti 9A SMAN 9 CUP  Piala Gubernur Juara 4 9 - 21 Sept
   S2BC (SMA Santa Maria 2) Juara 2 11 Nov & 14 Nov  |  18 Nov & 20 Nov
   Basket 3 On 3 (Replay Kalam Kudus) Juara 2 6 - 11 Januari
      
 Audrey Kireina Ramba To Tuan 9A SMAN 9 CUP  Piala Gubernur Juara 4 9 - 21 Sept
   S2BC (SMA Santa Maria 2) Juara 2 11 Nov & 14 Nov  |  18 Nov & 20 Nov
      
 Tracy Saint Lourentz 9A SMAN 9 CUP  Piala Gubernur Juara 4 9 - 21 Sept
   S2BC (SMA Santa Maria 2) Juara 2 11 Nov & 14 Nov  |  18 Nov & 20 Nov
   Basket 3 On 3 (Replay Kalam Kudus) Juara 2 6 - 11 Januari
      
 Livia Haryanto 9B SMAN 9 CUP  Piala Gubernur Juara 4 9 - 21 Sept
   S2BC (SMA Santa Maria 2) Juara 2 11 Nov & 14 Nov  |  18 Nov & 20 Nov
   Basket 3 On 3 (Replay Kalam Kudus) Juara 2 6 - 11 Januari
      
 Revalina Saputera 9B SMAN 9 CUP  Piala Gubernur Juara 4 9 - 21 Sept
 Graciella Andrea 9C SMAN 9 CUP  Piala Gubernur Juara 4 9 - 21 Sept

 Melya Susanti 9A Edu Fair 2019 Dance Comp. (SMAK 2) Juara 2 13 Sept 2019
 Trista Putri Gunadi 9B Edu Fair 2019 Dance Comp. (SMAK 2) Juara 2 13 Sept 2019 
 Janice Callista Kurniawan 9A Edu Fair 2019 Dance Comp. (SMAK 2) Juara 2 13 Sept 2019 
 Renata Ursula Soeharso 9C Edu Fair 2019 Dance Comp. (SMAK 2) Juara 2 13 Sept 2019

 Stanley Christian Natanael 9D My Super Hero (UK Maranatha) Juara 5 5 Oktober
   SMAK 3 Cup Juara 2 08 Feb 2020

 Jason Raphael Sutanto 9B Komp. Menuju Prestasi (SMA SANTA MARIA) Juara 2 25 Oktober
   AMO International (ASIA) Perunggu 26 Oktober
   BEBRAS (UK Maranatha) Juara 2 15 Nov
 
 Jason Samuel 9A BEBRAS (UK Maranatha) Juara 3 15 Nov
 Theodore Marvin 9C BEBRAS (UK Maranatha) Juara 3 15 Nov
 Yose Maranatha 9C BEBRAS (UK Maranatha) Juara 1 15 Nov 
 Lourine Patricia Wijayanto 9C SMAK 3 Cup Juara 3 08 Feb 2020
 Gladys Christabel Veliana 9A SMAK 3 Cup Juara 2 08 Feb 2020
 Danniel Yuria Chang 9D SMAK 3 Cup Juara 2 08 Feb 2020 
 Clarissa Augusta Julian 9B SMAK 3 Cup Juara 3 08 Feb 2020
 Thea Desideria 9D SMP BPK PENABUR BANDA Juara 1 06 Maret 2020

9A JASON SAMUEL
Bebras

9A TRACY SAINT LOURENTZ
SMAN 9 Cup, S2BC, Basketball 3 on 3

9A JEREMY MARVELINO
Garuda Basketball, T Rebel, Basketball 3 on 
3, Scorpio, Replay, S2CB, Binban Cup

9B FRANS CHRISTIAN SURYAJAYA
Garuda Basketball, T Rebel, Basketball 3 on 
3, Scorpio, Replay, S2CB, Binban Cup

9A LOUIS AVERILL P.
Garuda Basketball, T Rebel, Basketball 3 on 
3, Scorpio, Replay, S2CB, Binban Cup

9B JASON ALEXANDER
Garuda Basketball, T Rebel, Basketball 3 on 
3, Scorpio, Replay, S2CB, Binban Cup

9A JANICE CALLISTA KURNIAWAN
Edu Fair 2019 Dance Competition

9A MELYA SUSANTI
Edu Fair 2019 Dance Competition

9B LIVIA HARYANTO
SMAN 9 Cup, S2BC, Basketball 3 on 3

9A FERRY KAWIJAYA
Garuda Basketball, T Rebel, Basketball 3 on 
3, Scorpio, Replay, S2CB, Binban Cup

9A ALEXANDER SUHANDRA
Garuda Basketball, T Rebel, Basketball 3 on 
3, Scorpio, Replay, S2CB, Binban Cup
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9B REVALINA SAPUTERA
SMAN 9 Cup

9C LEONARDO OCTAVIUS
T Rebel, Scorpio, Replay, S2BC

9D DANNIEL YURIA CHANG
SMAK 3 Cup

9C CHRISARIUS KENNETH SURYANA
Garuda Basketball, T Rebel, Basketball 3 on 
3, Scorpio, Replay, S2CB, Binban Cup

9C RENATA URSULA SOEHARSO
Edu Fair 2019 Dance Competition

9D DIEGO MAXIMILIAN INDRIJ
Garuda Basketball, T Rebel, Basketball 3 on 
3, Scorpio, Replay, S2CB, Binban Cup

9C CHRISTOPHER ANDERSEN SUSILO
Garuda Basketball, T Rebel, Basketball 3 on 
3, Scorpio, Replay, S2CB, Binban Cup

9C THEODORE MARVIN HENDRAWAN
Bebras

9D STANLEY CHRISTIAN NATANAEL
SMAK 3 Cup

9C GRACIELLA ANDREA
SMAN 9 Cup

9C YOSE YEHEZKIEL MARANATA
Bebras

9D THEA DESIDERIA KURNIADI
Speeling Bee
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