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Ketemu lag i  dengan t im 
Jurnalistik SMA Santa Angela 
yang akan membawakan 
artikel-artikel menarik. Tema 
utama yang kita bawakan kali ini 
adalah kota tercinta kita, 
Bandung! Tidak hanya itu, kita 
juga menghadirkan artikel artikel 
tentang beberapa kegiatan 
sekolah yang dijalani murid 
murid SMA Santa Angela selama 
semester 1 tahun ajaran 2015 - 
2016. Semester satu telah 
berakhir, Mari kita jalani semester 
berikutnya dengan semangat 
dan mengukir kenangan indah 
di masa SMA kita.

Halo semuanya!

The Team
Penanggung Jawab

Felicita Hioe
Sofyan Effendi

artikel + layout

Nico Prasetya X MIA 1
Raditya Brahmanah X IIS 1
Divya Sanjay X IIS 2
Allesandra Dellina X MIA 1
Arnitya Sih P. XI IPA 2
Gianesha Pangihutan XI IPA 2
Jessica Lovia XI IPA 2
Anastasia Karina XI IPA 4
Bernadetha Josepha XI IPA 4
Blasius Hugo XI IPA 4
Theana Leoma XI IPA 5
Benedicta Ambarwulan XI IPS 1
Caecilia Laras XI IPS 1
Melinda Deviana XI IPS 1

Reach Us
email: genta.angela@live.com
instagram : @jurnalistangela

BANDUNGBANDUNG
Gedung Sate

Balai Kota
Tebing Keraton

Lembang
Tangkuban Perahu

Asia Afrika

Maribaya

Punclut
Cihideung

Taman Kota
Dago

Ciwalini Kawah Putih

Situ Patenggang

Saung Angklung Udjo

Dusun Bambu

Kampung Gajah

Braga

Masjid Raya Bandung

Karmel

Taman Hutan Raya
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Setiap tahunnya, agenda acara bagi siswa - siswi 
kelas 12 SMA Santa Angela adalah mengikuti retret. 
Tahun ini, retret diadakan di Pondok Pratista dan 
siswa - siswi dibagi menjadi 2 gelombang, yaitu 
gelombang pertama pada tanggal 27-29 Juli 2015. 
Tema retret tahun ini adalah mengasah cipta, 
mengolah rasa, dan mengubah karsa.

Retret gelombang 1 terbagi menjadi 2 kelompok lagi, 
dengan kelompok 1 pembimbing utamanya yaitu 
Pastor Freday Budianto, OSC. , Fr. Efron, OSC. , dan 
bapak Edy Suryatno. 

Retret merupakan suatu kegiatan melepaskan diri 
dari segala godaan yang menjadi rutinitas dan 
melekat di diri kita, misalnya kebiasaan hp/ gadget, 
membaca komik/ novel, dan keramaian.
Dalam retret kita dituntut untuk melepas kesibukan 
kita sehari- hari, dan kembali pada Tuhan. 

Berbagai permainan dan materi diberikan dalam 
retret selama 3 hari ini oleh pembimbing yang 
berbeda- beda. Pada malam kedua, terdapat juga 
kegiatan sharing iman, dimana siswa-siswi dibagi ke 
dalam kelompok- kelompok untuk saling berbagi 
dan menguatkan pengalaman dan luka batin 
masing- masing.

Banyak renungan yang didapat dari retret ini, salah 
satunya yang paling berkesan adalah renungan 
mengenai berjumpa dengan Yesus. Kadang 
manusia menemui hambatan dalam berjumpa 
dengan Yesus, hal ini dikarenakan kesombongan 
hati manusia yang kadang merasa t idak 
membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus 
mau membuka diri dan hati kita pada Tuhan supaya 
kita selalu menyertakan Dia dalam perjuangan hidup 
kita.

Kegiatan retret ini merupakan hal yang positif dalam 
membuka tahun ajaran baru bagi siswa siswi kelas 12 
yang pada tahun ajaran baru ini akan mengalami 
berbagai rintangan berupa ujian- ujian yan harus 
dihadapi. 

RETRET

Suasana misa setelah
rangkaian retret berakhir

Ice breaking

Background:
Suasana retret di kapel

by: Stefani Anabella
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infoangela

Selamat  Datang, 
Adik!!

Setiap tahun, SMA Santa Angela menerima banyak murid baru. Tetapi tahun ini, rekor terbanyak selama 5 tahun terakhir 
dicapai : muridnya bertambah drastis sehingga bertambah satu kelas baru untuk teman- teman baru kita!

b9 kelas
etiap tahun, SMA Santa 

SA n g e l a  m e n e r i m a  
banyak murid baru. 

Tetapi tahun ini,  rekor 
terbanyak selama 5 tahun 
terakhir dicapai: muridnya 
bertambah drastis sehingga 
bertambah satu kelas baru 
untuk teman – teman baru 
kita!

9 Kelas

Tahun ini SMA Santa Angela 
kedatangan banyak murid 
baru yang tersebar di 9 kelas 
yang berbeda!  Ke ren  
banget kan? 9 kelas itu lebih 
banyak dari tahun – tahun 

Masa Orientasi 
Peserta Didik   1                       2

sebelumnya, loh! Mereka 
tersebar di 1 kelas bahasa, 
2 kelas IPS dan 6 kelas IPA. 
Wah, salut deh sama 
teman – teman baru kita!

MOPD

Seperti biasa, tahun ajaran 
baru d iawal i  dengan 
MOPD atau Masa Orientasi 
Peserta Didik. Di MOPD ini, 
teman – teman baru kita 
diajarkan banyak hal oleh 
para pemberi sesi, yang 
tentu saja mendasar dan 
relevan dengan apa yang 
akan mereka hadapi  

selama satu tahun ke 
depan. Ada sesi tentang 
s i a p a  S a n t a  A n g e l a ,  
kurikulum, ekstrakurikuler 
(Genta juga tampil lho, 
hehe) dan juga tentang 
etika pergaulan. Semua itu 
dibawakan oleh guru – guru 
kita yang tentu saja sudah 
s a n g a t  a h l i  d a l a m  
bidangnya. 

Tahun ini juga, ada suatu hal 
yang berbeda di Pedoman 
Siswa yang sudah sangat 
k i t a  k e n a l ,  y a i t u  
p e n a m b a h a n  k a l i m a t  
bersikap jujur dan berpikir 
kritis ke depan. Hal itu 
dikarenakan kita semua 
harus mulai bersikap jujur 
untuk mendapatkan yang 
terbaik, dan juga berpikir 
kritis ke depan agar dapat 
menghadapi tantangan – 
tantangan di masa depan. 

Malam keakraban tahun ini 
juga tidak kalah seru 

(Artikel oleh Aloysius Efraim / Layout oleh Anastasia Karina)
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d e n g a n  t a h u n  –  t a h u n  
sebelumnya. Teman – teman kita 
menampilkan budaya – budaya 
Indonesia yang keren – keren 
dengan sangat kreatif. Ada 
y a n g  m e n a r i ,  a d a  y a n g  
bernyanyi lagu daerah dan lain – 
lain. Dan, karena tahun ini ada 9 
kelas, tentu saja ada lebih 
banyak penampilan: semuanya 
ditampilkan dengan persiapan 
hanya semalam, dan tentu saja 
itu membuat teman – teman 
baru kita ini sangat hebat!

Mereka bilang, tak kenal maka 
tak sayang. Semoga, dengan 
mengenal sekolah baru mereka 
lebih lagi, teman – teman kita 
akan mencintai SMA Santa 
Angela dan lulus bersama – 
sama!

Mereka bilang, tak kenal maka tak sayang. Semoga, dengan mengenal 

sekolah baru mereka lebih lagi, teman – teman kita akan mencintai SMA 

Santa Angela dan lulus bersama – sama!

m

m
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OSIS
Menjadi

Langkah

  Diawali dengan 

demokrasi siswa, yaitu 

Pemilihan Ketua dan 

Wakil Ketua OSIS masa 

bakti 2015- 2016.

Bedanya untuk tahun 

ini, kandidat ketua OSIS 

terdiri dari 5 siswa yang 

berasal dari kelima 

kelas sebelas IPA. 

Mereka adalah:
Sigit (XIA1)
Kent (XIA2)
Metta (XIA3)
Detha ( XIA4)
Gary (XIA5)

Sedangkan kandidat 

untuk wakil ketua OSIS 

yang telah disaring dari 

s i d a n g  O S I S  p a d a  

Sabtu, 01 Agustus 2015, 

terdiri dari 5 siswa kelas X 

yang ternyata berasal 

dari 5 kelas IPA secara 

berturut- turut:

Ivan ( Xa1)
Dito ( Xa2)
Vincent (Xa3)
Earline (Xa4)
Milka ( XA5) 

Empat hari sebelum nama para kandidat 

diserukan dari sentral, yaitu Jumat, 31 Juli 2015, telah 

dilaksanakan sidang Perwakilan Kelas (PK) yang berhasil 

menggelari Christian Jason ( XIA3) sebagai ketua PK, yang 

dibantu oleh Bella (XA5) sebagai wakilnya, 2 orang 

sekretaris, Adelia (XIA1) dan Stefany (XA5),  beserta 2 PK 

inti, Frittandi (XIA1) sebagai perwakilan kelas 11 dan Owen 

( XA6) sebagai perwakilan kelas 10. Dihari yang sama juga, 

telah dibentuk perwakilan kelas masa bakti 2015-2016 

yang beranggotakan 33 orang.

Senin, 10 Agustus 2015, merupakan tanggal 

penting untuk kita semua, terutama untuk 10 kandidat 

karena dihari itulah akan ditentukan siapa yang akan 

memanggul jabatan ketua dan wakil ketua OSIS yang juga 

bertugas memajukan OSIS/PK dalam durasi 1 tahun 

kedepan. Setelah berkampanye menyampaikan visi- 

misinya dan juga menjawab pertanyaan dari para 

penanya, 711 siswa memasuki bilik dan mencoblos sesuai 

dengan pilihan hati masing- masing. Naiklah Sigit (XIA1) 

dan Ivan (XA1) yang menjadi urutan pertama dalam hasil 

pemungutan suara.

berlangsungnya
sidang OSIS

Sudah hampir 6 bulan OSIS-PK masa 
bakti 2015-2016 melaksanakan 

tugasnya. Tentulah tidak begitu saja 
dipilih dan menjadi OSIS maupun PK. 

Coba kita kembali keawal bagaiman  
mereka bisa menjadi satu kesatuan 

dalam sebuah organisasi.
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Seluruh OSIS/PK yang telah terpilih baik melalui sidang maupun pemilu dilantik 

pada  Senin, 17 Agustus 2015 dalam misa serta upacara yang juga memperingati HUT 

RI ke- 70. Terlantiklah PK inti beserta anggotanya dan OSIS inti dengan Sigit (XIA1) 

sebagai ketua OSIS, Ivan ( XA1) sebagai wakilnya, dua orang sekretaris, Detha (XIA4) 

dan Nessa (XA5), dua orang bendahara, Metta (XIA3) dan Earline (XA4), beserta para 

ketua sekbid dan anggota-  anggotanya yang dibagi menjadi 10 sekbid. Dan untuk 

periode 1 tahun kedepan, teman- teman kita ini akan dibimbing oleh 2 orang pembina 

OSIS, yaitu Sensei Yohanita dan Ibu Lies.

Sebelum menunaikan tugasnya 

dalam masa bakti 2015-2016, ke-49  

anggota OSIS beserta 6 orang PK ini 

m e n g i k u t i  L a t i h a n  D a s a r  

Kempimpinan (LDK) pada 19-20 

Agustus 2015 yang dilaksanakan di 

Biara Ursulin, Jln. Anggrek no. 60. 

Kegiatan selama 3 hari 2 malam 

ini dilakukan dalam rangka 

mempersiapkan para anggota 

OSIS-PK untuk memimpin serta 

menjalankan tugas- tugasnya 

selama periode 1 tahun 

kedepan.

Dalam kegiatan 

LDK para OSIS diajari mengenai public 

speaking, mengenal pribadi sendiri 

lebih dalam, cara memotivasi diri sendiri 

dan teman, serta mengenai bagaimana 

bekerja sama yang baik dalam tim. 

PK inti
2015- 2016

 Kegiatan yang paling menarik 
adalah Turun ke Bawah (TURBA). Di TURBA 
para OSIS-PK diajak untuk bersosialisasi, 
beradaptasi, dan berkomunikasi dengan 
masyarakat. Dalam hal ini, mereka 
dibawa ke sebuah pasar di daerah 
Cikaso dan Katamso.

Kegiatan
Kampanye

dan Pemiketos

Misa
Penutupan LDK
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Di hari terakhir, 

bak dewan rakyat para 

anggota organisasi ini 

melangsungkan rapat 

p e n t i n g .  P r o g r a m -  

p r o g r a m  y a n g  a k a n  

dibuktinyatakan dalam 

tahun ini adalah bahan 

bahasan paling hangat di 

rapat tersebut. Rapat itu 

dinamakan Rapat Pleno, 

dimana semuanya dibahas 

dan digodok sampai matang. 

Jadi, mari kita tunggu acara dan 

program apa saja yang sudah 

dipersiapkan untuk para siswa, 

pasti sangat spektakuler!

Serangkaian sesi- sesi mengenai dasar kemimpinan itu pun ditutup dengan Misa 

pemberkatan yang bertempat di Kapel Ursulin. Para anggota OSIS-PK beserta 

pembinanya memohon berkat kepada Tuhan agar diberi kelancaran dan diteguhkan 

kekompakan diantara mereka supaya bisa menjalankan setiap tugas yang dititipkan.

Kegiatan
selama LDK

TURBA

Merry Christmas

Happy New Year

-Tim GENTA-

Bagi teman-teman yang merayakannya. Semoga peringatan akan 
hari kelahiran Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita akan adanya 

harapan dan mengingatkan kita betapa kita dicintai Tuhan

Seburuk apapun hal yang kita rasakan tahun ini,
sehebat apapun hal yang kita dapatkan tahun ini,

pilihlah “Menjadi Bahagia” di tahun 2016!

& 



 Pada 31 Agustus- 4 September 
2015, 10 siswa dan seorang guru SMA 
Santa Angela berkesempatan menjadi 11 
partisipan International Ursuline Youth Day 
2015. IUYD2015 yang diadakan di Solo 
diikuti lebih dari 300 partisipan yang 
berasal lebih dari 30 sekolah baik dalam 
maupun luar negeri. IUYD kali ini ini 
membawakan tema besar, yaitu “KEEP 
THE LOVE BURNING”.

 Pada 1 & 2 September, kami 
melakukan kegiatan Eksposure bersama 
kelompok baru yang beranggotakan 
teman- teman dr beda sekolah. Saya 
pergi ke BBRSBD Prof. Dr. Soeharso, disana 
saya bertemu dengan teman- teman 
yang kurang beruntung. Meski mereka 
tidak memiliki anggota tubuh sesempurna 
kita, mereka mau mengembangkan 
bakat dengan sepenuh hati. 

 Setelah melakukan eksposur, 
para kelompok diminta membuat refleksi 
da lam bentuk power  po int  dan 
mempresentasikannya.

 Ma lam per tama d i  Bu lan  
September, semua partisipan diajak ke 
Candi Prambanan menyaksikan Ballet 
Ramayana yang menceritakan tentang 
kisah cinta Shinta yang tepahat pada 
dinding Candi Prambanan. Bagian ini 
begitu menarik karena saya bisa melihat 
budaya dari Indonesia yang sebelumnya 
belum pernah saya temui. Culture Night 
atau Malam Budaya pada Kamis, 3 
September 2015. Setiap kontingen dari 
b e r b a g a i  d a e r a h  m e n a m p i l k a n  
kebudayaannya masing- masing,Malam 
itu, SMA St. Angela sebagai perwakilan 
Bandung membawakan lagu “Manuk 
Dadali” dan “Bandung Selatan” dalam 
genre keroncong.

 T ibalah di  har i  Jumat,  14 
September 2015,Setelah misa mohon 
syukur dan mohon berkat kepada 
Tuhan,untuk teakhir kalinya semua 
partisipan bersama- sama membawakan 
Jingle IUYD2015. Suatu pengalaman yang 
t idak ter lupakan bisa merasakan 
kebersamaan selama 5 hari lamanya.

-Benardetha-

INTERNATIONAL URSULINE
YOUTH DAY 2015
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reportreport

 Pada rubrik kali ini, penulis akan 
membahas tentang kegiatan yang biasa 
diadakan saat “Agustusan” yaitu Pesta 
Rakyat alias PeRak. Perak yang diadakan 
oleh SMA Santa Angela Bandung ini 
diadakan pada hari Jumat, 14 Agustus 2015. 
Tak lupa, pada hari Senin, 17 Agustus 2015, 
para murid mengikuti misa memperingati 
hari Kemerdekaan Indonesia. Sekarang, 
mari kita bahas acara Pesta Rakyat yang 
berlangsung sangat meriah itu!

PEMENANG-PEMENANG LOMBA
Spons Air Lari Kerupuk Voli Air Lempar Telur Tarik Tambang

X MIA 1 XI IPA 3 Tim Guru X MIA 3 XII IPS 2

XII IPA 2 XII IPS 1 XII IPS 1 XII BAHASA XII IPA 4

PERINGKAT

P E S T A   R A K Y A T
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SPONS AIR LARI KERUPUK

VOLI AIR

LEMPAR TELUR TARIK TAMBANG

Spons air adalah permainan 
dimana pemain harus mentrans-
ferkan air dengan spons dengan 
cara dilempar.

Lari kerupuk adalah permainan dimana 
para pemain tangannya diikat dan 
harus berlari menuju kerupuk untuk 
dimakan secepat mungkin.

Lempar telur adalah permainan 
dimana telur dari setiap kelas diuji 
kekuatannya (pelindungnya) yang 
paling kuat.

Tarik tambang adalah permainan 
dimana ada 2 tim yang saling 
menarik tali tambang, dan yang 
sampai batas tertentu terlebih 
dahulu, tim itulah yang menang.

Voli air adalah permainan dimana ada 2 
tim yang harus melempar balon air dan tim 
lawan harus menangkapnya. Apabila tidak 
bisa menangkap, tim lawanlah yang 
menang.

Seru banget kan acara PeRak ini? Kegembiraan ini mengajarkan kita akan 
semangat gotong royong serta persaingan yang sehat. Semoga kelak dalam 
bermasyarakat kita dapat tetap menganut nilai-nilai ini!
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EDU
FAIR

2  0  1  5  !

EDU
FAIR

2  0  1  5  !

 14-15 Oktober 2015, tanggal 
dimana sebuah event sekolah yang 
merupakan pameran hasil karya anak anak 
SMA Santa Angela dan juga pameran dari 
berbagai universitas untuk mempromosikan 
kepada para siswa SMA Santa Angela 
diadakan. Tidak hanya pameran universitas, 
ada pula pertunjukkan dari berbagai ekskur 
di sekolah kita ini. Lalu bagaimana serunya 
acara ini berlangsung? 

 Pada hari pertama, terdapat dua acara yang diadakan secara bersamaan, 
yaitu  seminar dan juga pembukaan acara Edu Fair. Seminar yang diberikan memiliki 
beragam tema, diantaranya; membuat barang yang sudah tidak berguna menjadi 
barang baru lagi yang dapat digunakan, menghubungkan beberapa laptop dengan 
kabel agar bisa tersambung satu sama lain, coding android, sidang PBB, dan lainnya. 
Pembukaan acara ini diadakan di aula lantai 2. Pembukaan diadakan dengan 
berbagai penampilan dari siswa-siswi SMA Santa Angela, seperti halnya tari daerah dari 
Bali, penampilan memukau dari gabungan beberapa siswa yang bermain biola dan 
piano memainkan lagu “Serviam”, penampilan dari dua kelompok ekskul band, 
penampilan dari ekskur cosplay, dan penampilan dari gabungan kelas X IBA dan XI BHS 
dan disaksikan oleh para perwakilan dari universitas yang berpartisispasi dalam acara 
penting untuk membantu kita dalam pemilihan kelanjutan studi nanti..
 

 Setelah pembukaan dan seminar selesai, acara dilanjutkan dengan 
membuka kesempatan bagi para siswa SMA Santa Angela untuk melihat-lihat area 
pameran universitas. Universitas yang mengisi banyak stand di ruangan aula lantai 3 
datang dari berbagai macam daerah dan negara. Didepan aula lantai 3 terdapat 
panggung yang digunakan untuk menampilkan pertunjukan oleh para siswa di hari 
kedua. Disekitar panggung terdapat beberapa stand yang mewakilkan mata 
pelajaran yang diajarkan di SMA Santa Angela yang berisikan hasil karya dari murid. 
Ada pula murid yang menjaga stand pelajaran tersebut untuk menjelaskan dan 
memperagakan beberapa percobaan yang menarik. Hari pertama selesai dengan 
berbunyinya bel sekolah.

Menghubungkan laptop dengan kabel Coding Android
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 Hari kedua dilanjutkan dengan persiapan 
sebelum memulai Edu Fair dan bagi rapot. Para siswa 
juga diberi tugas untuk mengisi form berisi pertanyaan 
pertanyaan yang dapat dimanfaatkan untuk 
mengambil informasi berguna tentang universitas 
yang dituju. Pembagian rapot dibagi menjadi tiga 
hari agar setiap angkatan mendapat kesempatan 
untuk melihat-lihat area Edu Fair dan agar area ini 
tidak terlalu penuh. Gelombang pertama dijalankan 
oleh para siswa kelas 12, dilanjutkan dengan kelas 11, 
dan yang terakhir adalah kelas 10. Setelah bagi 
rapot, para siswa boleh dengan bebas berkeliling di 
area Edu Fair sambil mengerjakan tugas yang 
diberikan, sekaligus bertanya hal-hal berkaitan 
universitas yang dituju. Pada hari ini, panggung seni 
akhirnya diisi oleh penampilan para siswa, seperti; 
dance, cosplay, band, dan lain lain. Stand pameran 
karya murid juga masih berjalan sama seperti hari 

 Bagaimana acara Edu Fair kali ini? Menarik 
dan berguna bukan? Semoga acara ini dapat 
membantu kalian menentukan dan memantapkan 
pilihan universitas yang ingin kalian ambil di masa 
depan dan juga membuat semakin semangat dalam 
belajar! Semangat!

Siswa mengenal lebih dekat universitas-universitas
untuk kelak mereka pilih sesuai minat dan bakatnya

Pembagian rapot

Pertunjukkan ekskul Band

Percobaan kimia di EduFair
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Rekoleksi

Meditasi 

Refleksi :

Snack dan makan 

Sambutan : 

Para siswa berneditasi guna 
menenangkan pikiran dan 

mendekatkan diri kepada Tuhan 
secara personal. Sr. Magreet juga 

memberikan informasi tentang 
manfaat dari meditasi dan cara 

melakukan meditasi yang 
benar.

Pada sesi ini, para murid   
merefleksikan dan mencari nilai-

nilai positif dari sebuah film pendek 
yang mengkisahkan seseorang yang 

memiliki keterbatasan dalam 
berkomunikasi (tunarungu). Berkat 

hadirnya Yesus, ia berubah menjadi 
lebih baik. 

Dalam rekoleksi  para siswa juga 
diberikan konsumsi berupa snack 

dan makan siang pada pukul 10.00 
dan 1.00. Setelah mendapat 

asupan makanan para siswa pun 
kembali mengikuti acara-acara 

yang ada. 

Awal kegiatan rekoleksi dibuka 
oleh doa bersama dan 

dilanjutkan oleh sambutan dari Sr. 
Margreet, OSU, Sr. Viktoria Dalima, 
OSU, Sr. Irena Handajani, OSU, Tim 

Pastoral, BK, dan Wali Kelas. Sr. 
Margreet pun menjelaskan tema 

dari rekoleksi yang ditempuh 
oleh para siswa kelas XI.

Sesi menonton film Sesi refleksi

Sesi pengantarSesi meditasi

Rekoleksi
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Sharing : Role Play :

Evaluasi :

Pada sesi ini para siswa masuk 
ke dalam kelompok ditemani 

oleh bapak/ibu guru 
pendamping bebagi 

pengalaman yang berkaitan 
dengan film tersebut. Setelah 
sharing selesai dilakukan kita 

pun saling mendoakan. 

Pada sesi ini para siswa masuk 
dalam kelompok dan membentuk 

suatu pertunjukan peran yang 
berhubungan dengan hal yang 

dibahas, yaitu tipe masyarakat. Ada 
2 tipe masyarakat, yaitu tipe 

masyarakat pusat kendali internal 
(PKI) dan tipe masyarakat pusat 

kendali external (PKE). 

Pada akhir rekoleksi para siswa 
menuliskan evaluasi terhadap 

rekoleksi yang mereka jalani. 
Setelah selesai menulis dan 
mengumpulkan hasil evaluasi. 
Suster dan para siswa berdoa 

bersama untuk mengakhiri 
kegiatan rekoleksi. 

Kita sebagai anak muda harus 
menjaga diri deras arusnya 
pergaulan bebas dan kita 

harus menjauhi yang 
namanya seks bebas dan 
merokok. Karena hal itu 

merupakan jembatan dari 
masalah–masalah besar 

seperti; HIV AIDS, Sifilis, dan 
Narkoba. Beliaupun berpesan 
pada kita agar dapat selalu 

berpikiran positif dan menjauhi 
hal–hal negatif yang dapat 

merusak pikiran kita. 

Kegiatan rekoleksi merupakan 
k e g i a t a n  t a h u n a n  y a n g  
diselenggarakan oleh SMA Santa 
Angela. Dengan diadakannya 
acara ini diharapkan siswa-siswi SMA 
Santa Angela mendapat kesegaran 
rohani dan semangat dalam 
menjalani proses pembelajaran di 
SMA Santa Angela.

Pengantar dari

Sr. Irena Handajani, OSU
Rekoleksi berasal dari kata re; kembali, dan 
koleksi: mengumpulkan, yang dapat kita 
artikan “mengumpulkan kembali.” Apa 
yang dikumpulkan kembali? Tentunya diri 
kita, seperti masa lalu kita yang kita 
dekatkan kembali pada pikiran kita agar 
kita lebih mampu menerima diri sendiri, 
m a u p u n  m e r e f l e k s i k a n  d i r i  u n t u k  
mengumpulkan apa saja yang masih kita 
butuhkan dan tidak butuhkan dalam hidup.

Kegiatan Rekoleksi tahun ini diadakan di 
area sekolah. Rekoleksi kelas X diadakan 
pada tanggal 15-18 September, sedangkan 
rekoleksi kelas XI diadakan pada tanggal 21-
23 September. dan kegiatan rekoleksi 
antara teman-teman kelas X dan kelas XI 
sama, hanya urutannya saja yang berbeda. 
Mari kita simak liputannya!
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Seluruh SMP sekota Bandung sempat berkumpul bersama di Lapangan SMA Santa Angela Bandung. Tentu saja kalian tahu untuk apa mereka semua berkumpul di sekolah kita tercinta ini. Yap, benar! Untuk bersama- sama menjadi bagian di ANGELA CUP XXXI. Ayo, sekarang kita throwback ke acara yang paling spektakuler tahun ini.

Angela Cup atau kerap 

disingkat AC merupakan event 

yang digelar khusus untuk SMP- 

SMP sekota Bandung. Kegiatan 

ini juga merupakan agenda 

tahunan sekolah kita dalam 

rangka menjalin persahabatan 

antara SMP- SMP di kota 

kembang ini. Selain itu, AC juga 

merupakan sarana untuk 

mempromosikan sekolah kita 

kepada adik- adik SMP yang 

tentu  sa ja  akan segera  

m e l a n j u t k a n  p e n d i d i k a n  

kejenjang yang lebih tinggi. 

  ungguh suatu kebanggan 

tersendiri bagi OSIS- PK SMA 

Santa Angela yang masih 

t e r u s  b i s a  m e n j a g a  

keberlangsungan Angela 

Cup secara turun temurun. 

B e r k a t  r a h m a t  d a n  

penyertaan-Nya juga Angela 

C u p  s u d a h  b e r h a s i l  

diselenggarakan sebanyak 

31 kali. Dan dengan bangga 

pihak sekolah bersama OSIS-

PK masa bakti 2015- 2016 

b e r h a s i l  m e n g a d a k a n  

ANGELA CUP XXXI SMA Santa 

Angela.

Sebelum meraih kesuksesan AC31 ternyata kegiatan ini sempat mengalami 

pengunduran tanggal pelaksanaan, yang sebenarnya direncanaan akan 

dilaksanakan pada 25- 28 Oktober 2015. Keputusan pengubahan tanggal ini dilakukan 

mengingat bahwa PERSIB telah berhasil meraih kemenangan yang berdekatan 

dengan Hari Ulang Tahun Kota Bandung, yang tentunya akan digelar perayaan besar- 

besaran untuk 2 hal yang membahagiakan bagi Kota Bandung tersebut. Untuk 

mengantisipasi munculnya “batu kerikil” yang menganggu “kemulusan” acara, maka 

dilakukanlah pengunduran selama 1 minggu.

EVENT ANGELA

S

Voli

Fu
ts

a
l
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Technical Meeting dilakukan pada 30 Oktober 2015, tim yang sudah terdaftar 

terbilang; 23 tim futsal, 8 tim voli putri, dan 8 tim voli putra.

Minggu, 1 November 2015, panitia, guru, dan seluruh peserta berkumpul di 

Lapangan SMA Santa Angela untuk menghadiri Opening Ceremony Angela Cup XXXI. 

Semangat yang membara begitu terasa kala semuanya menyerukan,”ANGELA CUP 

XXXI 2015! WE ARE READY!”. Di hari pembukaan AC31, dilangsungkan juga 

pertandingan hari pertama yang sudah mulai menyisihkan tim - tim dari berbagai 

sekolah.

Setelah melangsungkan pertandingan selama 4 hari, dan menyisihkan 20 tim 

futsal, 5 tim voli putri, dan 5 tim voli putra, tersisalah 3 tim dari setiap cabang 

olahraganya. 9 tim bertahan inilah yang akan disebut sebagai juara dalam Angela Cup 

XXXI tahun ini.  Mereka adalah..

Selain mendapatkan juara pertama, kedua, dan ketiga dari setiap cabang 

olahraganya, ternyata pemain- pemain terbaikpun bermunculan selama 

pertandingan bergengsi ini berlangsung. Para pemain terbaik tersebut adalah….

Dengan didapatkannya para juara, maka pertanda bahwa Angela Cup XXXI 

telah meraih kesuksesan. Rabu, 4 November 2015, pukul 17.00 digelar Closing Ceremony 

Angela Cup XXXI.

Penyerahan bola voli dari Kepala Sekolah Ibu Henrica Christy Astuti, M.Pd 

kepada ketua pelaksana, Sherina (XI IPA5) adalah pernyataan resmi bahwa Angela 

Cup XXXI telah usai.

Tidak ada kata yang lebih baik selain, selamat kepada seluruh pemenang dan 

pemain terbaik atas keberhasilan yang telah dicapai. Terima kasih atas kerja keras 

yang telah teman- teman lakukan. Semoga setiap penghargaan yang telah diterima 

dari Angela Cup XXXI bisa dijadikan sebagai titik acuan untuk terus menjadi yang lebih 

baik dalam menggapai cita- cita di masa depan.

SMPN 20 (B)
2nd SMP BPK 5

3rd SMPN 46

SMPN 4 
2nd SMPN 46

3rd SMP 17 3rd SMP 28

SMPN 18 
2nd SMPN 40 (A)

FHARAH F NAULI

(SMPN 4)

Pemain terbaik
Voli Putri

Pemain terbaik
Futsal

Top Score

ERIAWAN SETIAWAN

(SMPN 46)

FALDI WIDIANTO

(SMPN 18)

Pemain terbaik
Voli Putra

TRY GUNAWAN

(SMPN 20 (B))
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 Bulan Kitab Suci Nasional jatuh 
pada bulan September. Para pimpinan 
Gereja menganjurkan umat Katolik 
untuk menjadi lebih akrab dengan 
Kitab Suci agar kita menjadi semakin 
tangguh dan mendalam imanya. 
Menurut Konsili Vatikan II, jalan masuk 
menuju Kitab Suci harus terbuka lebar, 
dengan cara menterjemahkan Kitab 
Suci ke dalam bahasa-bahasa 
setempat. Namun menterjemahkannya 
saja belum cukup! Untuk mengajak 
umat untuk mulai membaca Kitab Suci, 
maka Lembaga Biblika Indonesia 
mengadakan berbagai usaha lainnya, 
salah satunya menempatkan bulan 
September sebagai Bulan Kitab Suci. 
Tujuan ditetapkannya Bulan Kitab Suci 
ini adalah:
1. Mendekatkan dan memperkenalkan 

kita pada sabda Allah.
2. Mendorong kita untuk 

menggunakannya sehari-hari.

 Berdasarkan alasan inilah, SMA 
St. Angela pun merayakan Bulan Kitab 
Suci. Perayaan yang merupakan salah 
satu dari program OSIS ini 
diselenggarakan pada hari Rabu, 16 
September 2015 di Aula lantai 3. Seperti 

tujuan utama diadakannya Bulan Kitab 
Suci Nasional, tujuan perayaan inipun 
adalah untuk mendekatkan murid-
murid dengan Kitab Suci. Perayaan 
berlangsung nyaris seharian, tentunya 
dibuka dengan doa. Perayaan ini 
dilakukan dalam bentuk perlombaan, 
seperti lomba membaca ayat alkitab, 
lomba mazmur, lomba refleksi, dan 
lomba aransemen musik dengan tema 
yang ditentukan sesuai dengan tema 
Bulan Kitab Suci.
 Berikut ini merupakan 
pemenang lomba-lomba di acara 
Bulan Kitab Suci:

 Selamat kepada teman-teman 
yang telah memenangkan acara ini. 
Namun tim Genta tetap menganjurkan 
teman-teman untuk mendekatkan diri 
pada Kitab Suci, karena buku ini lebih 
penting daripada buku-buku pelajaran 
kita! Semoga acara ini benar-benar 
dapat menginspirasi kita untuk lebih 
dekat juga pada Tuhan.

Refleksi
Aransemen

Mazmur
Lektor

XI IPA 1
XI BHS
XII IPA 1
XI IPA 1

Bulan
Kitab
Suci
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ive in ini berjalan selama seminggu, 

Lyaitu 6-12 November 2015. Seluruh 
siswa kelas 11 dibagi menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari 2-3 
anak yang kemudian akan tinggal 
bersama di rumah keluarga angkat kita 
nanti. Tanggal 6 November 2015, pukul 
16.00, para siswa berangkat menuju 
Klaten melewati jalur selatan.

Sabtu, 7 November 2015, pukul 04.30, 
para siswa mandi dan sarapan di Yogya 
dan melanjutkan perjalanan ke Klaten. 
Pukul 07.30, para siswa sampai di Gereja 
Kebon Arum dan mengikuti acara 

Selamat Datang dari para ketua 
lingkungan lali diantar oleh setiap ketua 
lingkungan ke rumah masing-masing.
 Para siswa diantar menggunakan 
truk pasir menuju tempat tinggal mereka 
selama 4 malam. Reporter dari tim Genta 
sendiri tinggal bersama Bapak Yohanes 
Supono di Lingkungan Lukas, Desa 
Somokaton .  Kami  mendapatkan  
pengalaman menarik yaitu  pergi menuju 
rumah kami dengan menaiki truk pasir. 
Ternyata, itu barulah sebagian kecil dari 
keseruan yang akan kami dapatkan di 
hari-hari kemudian. Apakah kejadian-
kejadian unik yang berhasil kami liput?  

    Untuk orang kota, kehidupan orang desa dapat dibilang berbeda jauh dengan 
kehidupan mereka. Tapi pernahkah kalian mencoba kehidupan orang desa? Bagi yang 
berpikir bahwa kehidupan di desa hanyalah berisi sawah dan peternakan, kalian benar, 
namun ada lebih banyak hal yang dapat kita temukan di desa. SMA St.Angela telah 
membuat program live in bagi para siswa kelas 11. Program ini memberi kesempatan 
siswa untuk menikmati kehidupan di desa. Live in tahun 2015 ini bertempat di Klaten 
berdekatan dengan lereng Gunung Merapi. Apa sih keasyikan jadi orang desa? Dan 
apasih acara-acara live in itu? Well... Check it out!
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Apa kata mereka???
 Tiap orang beda cerita, kira-kira apa ya kesan pesan temen-temen kita 
selama live in? Dan apa pendapat orangtua temen-temen yang ketempatan live in 
tahun ini?

“Seneng banget, karna gw bisa ngerasain susahnya nyari uang. Orangtua live in gw 
tuh penjual kripik belut, jadi mau gak mau gw harus bantuin, padahal gw geli banget 
kalo megang belut, tapi akhirnya malah jadi ketagihan”

“Saya merasa senang karena tahun ini siswa yang ketempatan di rumah saya 
adalah anak perempuan, saya tidak merasa kesepian karena anak-anak ini suka 
nemenin saya, bantu masak,dll.”
 

Misa Bahasa Jawa
Minggu 8 November 2015, kami 
sekeluarga berangkat ke Gereja 
Somokaton pada pukul 06.30, karena 
hari itu adalah minggu kedua maka misa 
yang diadakan menggunakan bahasa 
Jawa. Untungnya Bapak Supono 
meminjamkan kami buku panduan misa 
bahasa Jawa sehingga kami dapat 
mengikuti misa dengan lebih mudah.

Kenalan Baru di OMK
Para siswa yang tinggal di Desa 
Somokaton diundang oleh OMK untuk 
menghadiri acara ramah tamah. Di 
sana kami saling berkenalan dengan 
anak-anak OMK dan bertanya-tanya 
soal kehidupan mereka di desa.acara 
ramah tamah dilanjutkan dengan 
makan bersama lalu ditutup dengan 
doa renungan.

Menikmati kerja menjadi tukang batu
Kami ikut bapak bekerja. Pukul 05.30, 
kami berangkat menggunakan truk 
menuju lokasi yaitu di Kaliworo. Kaliworo 
adalah tempat penambangan batu 
dan pasir, sehingga hampir semua jalan 
tergenang air dan dipenuhi bebatuan. 
Untuk mendapatkan batu disana, kami 
harus menunggu penambang pasir 
Selesai bekerja, karena batu yang kami 
angkut merupakan limbah dari proses 
penambangan pasir. Sampai disana, 
para penambang batu mulai menggali 
dan memindahkan  batu ke dalam truk, 
kurang lebih dalam 90 menit truk sudah 
penuh dengan batu. Lalu kami pergi 
menuju tempat penggilingan batu. 
D i s a n a  b a t u - b a t u  y a n g  t e l a h  
dikumpulkan digiling menjadi 5 jenis, 
yaitu pasir, batu berukuran 0,5;1,2; 2,3; 
3,5. Batu-batu tersebut selesai digiling 
sekitar 20 menit, lalu kami kembali ke 
Kaliworo karena jika tidak buru-buru, 
batu-batu disana akan diambil oleh truk 
lainnya. Dari pengalaman hari ini kami 

mempelajari bahwa kita harus cekatan 
dan bersabar dalam bekerja sehingga 
pekerjaan kita dapat selesai dengan 
baik dan kita akan mendapatkan hasil 
yang baik pula.

Batu masuk ke
truk penggilingan

Batu digiling

Sortir batu sesuai
ukurannya

Batu diangkut ke truk
sesuai ukurannya

Inilah yang ikut kami kerjakan:
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Banyak pelajaran hidup yang kami dapatkan, dari belajar disiplin bagi diri 
sendiri,tahu susahnya mencari uang, dan tahu bahwa kebahagiaan tidak sekedar 
materi. Terima kasih dari kami, teman-teman baru serta orang tua angkat kami 
yang telah sangat ramah kepada kami. Semoga pengalaman ini dapat kami 
kenang seumur hidup.

Dan hari itu datang ...
Rabu, 11 November 2015, kami mulai packing. Bapak Supono, ayah angkat kami 
memberikan kami oleh-oleh berupa rambak dan keripik belut olahan teman kami. 
Kami dan teman-teman selingkungan lainnya berkumpul di Rumah Bapak 
Ngatidjon, lalu berangkat menggunakan truk menuju Gereja Kebon Arum. Disana 
kami mengikuti misa sampai pukul 09.30. Kami melanjutkan perjalanan menuju 
Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Ganjuran, Bantul untuk berdoa dan makan siang, 
disana terdapat 9 mata air dan sebuah candi kecil. Setelah itu kami berangkat 
menuju Malioboro. Sekitar pukul 19.00, kami berangkat menuju Bandung dan 
sampai di Bandung keesokan harinya pada pukul 07.00.

Bagaimana dengan teman-teman lainnya?
Ternyata keseruan tidak hanya dirasakan oleh tim Genta! Teman-teman 
lainnyapun ikut merasakan keseruan yang sama. Lalu, apa sih yang teman-teman 
lain lakukan selama live in? Berikut ini sekilas liputannya!

Tim Genta lainnya, Dita, tengah
membantu keluarga angkatnya

memetik cabai di daerahnya

Salah satu tim Genta, Blasius membaur
dan bermain sepak bola bersama
teman sekelompok live in nya serta

anak-anak di daerahnya

Kami juga diajarkan langsung cara
membuat kandang ayam, karena

kebetulan profesi orang tua angkat
kami adalah membuat kandang ayam.

Tebak, hewan apa yang sedang
dipegang teman-teman kita yang

tangguh ini! Tanpa rasa jijik, mereka
dapat memegang cacing-cacing itu!
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Apa
K a t a  M e r e k a

TENTANG

BANDUNG
   Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 
tentang pendapat Miss Coco dan Miss Hipo yang berasal dari negara lain 
tentang kota kita tercinta, Bandung! Beberapa dari kalian mungkin tahu 
kedua narasumber kita ini. Mereka berdua datang ke Bandung untuk mencari 
pengalaman mengajar dan kebetulan mengajar di SMA Santa Angela. 
Bagaimana pendapat mereka tentang kota kita tercinta ini? Mari kita simak 
hasil wawancara yang telah tim jurnalistik Angela lakukan.

Halo!

J : “Mengapa anda memilih SMA Santa Angela untuk 
mengajar ?”

MissMissMiss Coco
J: “Apa pendapat anda tentang kami,
pelajar SMA Santa Angela?”
C : “Kalian sangat imut dan aktif!”

J: “Terima kasih! Apakah anda memiliki perayaan seperti ‘PERAK’  (Pekan Rakyat)
di negara anda ketika kemerdekaan?”

J: “Bagaimana pendapat anda tentang PERAK SMA Santa Angela pada 
tanggal 14 Agustus 2015 kemarin?”
C:”Saya suka perlombaan yang melempar balon air dengan sarung!
 Itu sangat unik.”
H:”Saya juga!”

C : “Sebenarnya kami mengajar disini karena sekolah kami 

yang memilihkan sekolah untuk diajar oleh kami. 

Sebenarnya kami terdiri dari 7 orang, 2 orang di Bandung 

dan 5 orang lainnya mengajar di Jakarta. 2 Sekolah yang 

terpilih lainnya adalah Santa Theresia dan Santa Maria”

C: “Oh, apakah itu hal seperti tarik tambang, melempar balon air, dan sejenisnya?
Ya, tetapi dinegara  kami hanya melempar balon air”

J: “Apa pendapat anda tentang SMA Santa Angela?”
C:” Sekolah ini seperti sebuah desa besar! Lahannya sangat luas dan murid-
muridnya sangat sopan ke orang yang lebih tua ataupun satu sama lain. Satu ha
yang sangat saya ingat yaitu kalian harus  meminta ijin sebelum minum ditengah
pelajaran. Itu hal yang tidak pernah di lakukan di Taiwan!”

J: Tim Jurnalistik, C: Miss Coco, H: Miss Hipo
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MissMissMiss Hipo

-jess

J:”Bagaimana dengan para murid laki laki nya? “
C: “Kita bisa memanggil mereka ‘Handsome Brother’”

J: “Bagaimana pendapat anda tentang Bahasa
Inggris di SMA Santa Angela?”
C :”Saya rasa murid SMA Santa Angela sangat
percaya diri jika berdiri di depan banyak orang
 untuk berbahasa Inggris, kalian hebat dalam
Bahasa Inggris!”

J :” Apakah anda mempunyai tips untuk kami
belajar Bahasa Inggris?”
H: “Saya rasa ada baiknya jika kalian berbicara
bahasa Inggris secara penuh selama pelajaran
Inggris berlangsung. ”
J: “Apa tempat favorit anda di Bandung?”
C: “Oooh! Kami pergi ke suatu tempat kemarin,
tetapi kami tidak tahu namanya, ini fotonya”
J: “Oh itu Mesjid Raya Bandung, apa yang anda sukai di tempat ini?”
C: “Kami dapat naik ke atas menara dan dapat melihat seluruh Bandung
dari sana!”

 Dari wawancara diatas, Bandung menjadi salah satu contoh perbedaan 
yang miss Coco dan miss Hipo rasakan dan dapat menghargai budaya yang kita 
miliki, bahkan menyukai perbedaan tersebut! Kita mengetahui bahwa setiap 
negara memiliki banyak perbedaan baik pada budaya, gaya hidup, pendidikan , 
dan banyak hal lainnya. Tetapi ternyata perbedaan itu mengundang 
ketertarikan kita untuk mempelajari 
banyak budaya dari negara lain 
k a r e n a  p e r b e d a a n  i t u  
mengajarkan banyak hal dan 
memberi kita pengetahuan 
tentang apa yang tidak 
kita miliki di negara kita. 
Jadi tidak ada salahnya 
menghargai bahkan 
m e n c i n t a i   
p e r b e d a n   
bukan?  

J: “Makanan tradisional apa yang paling anda sukai?”
H: “Saya sudah mencoba banyak sekali, tetapi tidak tahu namanya”
C :”Saya suka nasi hainan”

J :”Baiklah, Terimakasih atas waktunya, saya harap kita dapat bertemu lagi dan
selamat menikmati waktu anda di Bandung!”
C & H : “Ya, Terima kasih!”

(dilanjutkan dengan foto bersama Miss Coco dan Miss Hippo
sampai tim Jurnalistik lelah)
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infoangelainfoangela

”KALAU PANDAI MENITI BUIH, SELAMAT BADAN KE SEBERANG”

Kalau mempunyai keinginan yang kuat dan mau berusaha dengan bersungguh-

sungguh, pasti cita-cita akan tercapai.

Rasanya peribahasa ini sangat mencerminkan keadaan para alumni SMA Santa Angela 

yang baru saja lulus. Mereka telah memutuskan pilihan yang paling penting dalam 

hidup mereka, yaitu menentukan jurusan kuliah dan universitas yang terbaik bagi 

mereka. Tapi, apakah pilihan ini telah sesuai dengan keinginan mereka? Untuk 

mendapatkan jawabannya, mari kita lihat sharing pengalaman dan tips menarik dari 

beberapa para kakak alumni di bawah ini..

Apa sebenarnya cita-cita awal kakak? Dan pada akhirnya, jurusan apa

yang kakak pilih?

William

Fian

Aldi

Teknik mesin. Soalnya udah cita-cita dari kecil mau jadi insinyur terus 

gara-gara suka liat mekanik benerin mesin jadinya suka ikutan

Banyak.. Awalnya sih ilmuwan -> dokter -> peneliti -> bio teknologi -> 

dokter (lagi) -> desainer grafis. Tapi akhirnya saya pilih Arsitek – SAPPK, 

karena arsitek ada teknik dan lebih menjanjikan jadi ilmu 

waktu SMA bisa terpakai.

Saya dari awal ga punya cita-cita yang pasti. Tapi ketika SMA, saya 

mengetahui tentang PBB, sehingga minat saya dapat disalurkan di 

bidang politik dan sosial serta berusaha menjadi duta besar. Maka 

akhirnya saya pilih Hubungan Internasional.

(Anastasia Karina)
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Caca

Levina

Cita-cita awalnya saya mau masuk jurusan HI pengen jadi yang 

kerjanya di bidang politik internasional. Terus sempat pengen jadi 

dokter juga, sampai akhirnya “menyadari realita” dan milih SBM 

(Sekolah Bisnis Manajemen) hahaha 

Bina

Kalo dari sudut pandang saya, SBM ini prospek ke depannya bagus 

soalnya kita dibikin siap kerja. Banyak kan orang yang bilang ngapain

belajar bisnis? Bisnis kan bukan sesuatu buat dipelajarin, tapi di SBM ini 

kita lebih diajarin soft skills. 

Cita-citanya mau buka usaha sendiri. Akhirnya saya pilih Akuntansi, 

karena prospek kerjanya luas terus tidak memerlukan banyak hafalan

Saya pilih HI. Karena saya memiliki impian untuk membawa bangsa

Indonesia ke dunia internasional, khususnya di bidang seni dan budaya 

melalui media massa. 

Cita-cita awal sebenarnya saya ingin bisa bekerja di media massa. 

Tapi setelah melihat kondisi indonesia hingga saat ini, saya merasa

Indonesia perlu lebih sering berelasi dengan negara lain agar bisa maju.

Maka saya memiliki misi untuk memajukan Indonesia melalui jurusan ini

tips untuk kita

 Belajar dari jawaban-jawaban para alumni, kita dapat mengetahui 
bahwa mereka memilih jurusan-jurusan di universitas pilihan mereka bukan 
karena paksaan orang tua maupun karena mengikuti trend, apalagi hanya 
karena ikut-ikut teman. Mereka memilih jurusan tersebut karena minat dari kecil, 
memiliki visi bagi bangsa sendiri, maupun memilih jurusan karena merasa 
Indonesia membutuhkan tenaga kerja tertentu. Apakah mereka pernah 
bingung? Tentunya, dari yang bingung karena terlalu banyak minat sampai yang 
tadinya tidak ada minat kemanapun. Namun mereka belajar dari pengalaman, 
melihat kesempatan-kesempatan yang ada, maupun mendapat pengetahuan 
baru sehingga akhirnya mereka dengan mantap dapat memilih jurusan yang 
dituju. Banyak hal bukan, yang dapat kita pelajari dari mereka soal pemilihan 
jurusan?
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Bandung Diocese Youth Day  
merupakan acara dimana seluruh 
anggota OMK (Orang Muda Katolik) 
sekeuskupan Bandung berkumpul 
bersama memuji Tuhan dalam 
bentuk acara orang muda. Acara ini 
diadakan selama 2 hari pada Sabtu, 
17 Oktober 2015 bertempat di 
Balarea Hall, BTC dan Minggu, 18 
Oktober 2015 bertempat di Sabuga. 
Peserta dari acara yang diadakan 
oleh Keuskupan Bandung ini bukan 
hanya dari Bandung namun dari 
beberapa kota lainnya, bahkan ada 
pula yang datang dari Peru loh! 
Acara ini benar-benar dimeriahkan 
oleh ribuan peserta OMK dan 
pastinya seru banget!  

bintang yang akhirnya disusun di 
panggung dengan pola "JESUS". 
Setelah itu diadakan sesi sharing dari  
dokter SHARE, Yayasan Sekar Mawar 
dan Riko Ariefano. Disela-sela sharing 
terdapat game, pembagian hadiah 
oleh Lektor Univers itas Katol ik 
Parahyangan dan acara bernyanyi. 
Akhirnya acara hari itu diakhiri 
dengan Adorasi sampai pukul 22.00.

Acara dimulai pukul 06.30. Acara 
hari kedua ini dihadiri ± 3000 OMK. 
Setelah mendaftar peserta akan 
diberi goodie bag dan gelang OMK. 
Acara dimulai dengan lagu dan 
misa akbar yang dipimpin oleh Mgr. 
Antonius  Subianto Bunjamin .  
Khotbah Bapak Uskup tentunya 
sangat menyentuh hati. "Kita 
memang besar, namun kita harus 
menjadi yang terkecil, kita harus siap 
untuk melayani dan diutus. Kalian 
para orang muda katolik harus siap 
untuk diutus" Bijak bukan? Setelah 
misa akbar, dimulailah acara yang 
paling ditunggu yaitu Drama Musikal 
“The Wanderer”. Setelah itu acara 
dilanjutkan dengan celebration 
dimana seluruh peserta diajak untuk 
menyanyikan Theme Song BDYD 
2015 dan lagu-lagu rohani lainnya. 

The Wanderer  mencer i takan 
petualangan Levi Tsidkenu dan 
Samantha untuk menjaga benda 
pusaka dari tangan Mr. Lu dan The 
Hunters.  Levi  dan Samantha 
berpetualang dengan melompati 
dimensi waktu. Mereka berhasil 
menjaga benda pusaka itu yang 
ternyata berisi Alkitab dan rosario.

Seru kan acaranya? Jangan lupa 
untuk menghadiri acara BDYD tahun 
2017! Semoga acara ini semakin 
banyak orang lebih terberkati!

Acara dimulai pukul 13.00 
dengan diawali theme song 
BDYD. Pertama-tama setiap 
kelompok memainkan games : 
Star From The East, dan jika 
berhasi l  menyelesaikannya 
maka akan mendapatkan 4 
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 Sekitar dua tahun yang lalu, Walikota 

B a n d u n g ,  B a p a k  R i d w a n  K a m i l  

“melepaskan” pasukan ungu, dan sekitar 1 

tahun yang lalu, muncul pasukan-pasukan 

baru bernuansa hijau dan ungu.

Tahukah kalian siapa mereka? Topi ungu 

dan kaos hijau yang sangat khas ini sering 

terlihat di jalanan Kota Bandung. Ya, mereka 

semua merupakan orang-orang yang dapat 

dikatakan “penting” di Kota Bandung. Berkat 

mereka, atmosfer “kota kembang” ini 

menjadi lebih bersih dan nyaman. 

Sekitar pertengahan Juli 2014, PD 

(Perusahaan Daerah) Kebersihan Kota 

Bandung sepakat untuk bekerja sama 

dengan para pengusaha dari PT. Kasih Guna 

Mul ia  untuk menja lankan program 

peningkatan kebersihan dan penyapuan 

jalur jalan utama dan jalur jalan kunjungan 

wisata di Kota Bandung. Di periode awal, 

para pengusaha tersebut berkomitmen 

membantu membiayai para penyapu 

melalui program Corporate Social 

Responsibi l i ty (tanggung jawab  

perusahaan untuk peduli dengan 

kotanya).

Maka kegiatan 3B (Buat Bandung 

Bersih) pun telah berjalan sampai saat 

ini dengan waktu bekerja  setiap hari 

mulai dari Pk. 11.00 – 17.00 WIB (selama 

6 jam kerja). Para petugas penyapu 

berjumlah 93 orang dan ditugaskan di 

daerah yang berbeda. Jalur jalan yang 

mereka tangani yaitu Ir. H. Djuanda 

(Dago), LLRE. Martadinata (Riau), 

Supratman, Diponegoro, Surapati, 

SPOTTED 

ON THE 

STREET

MARI BUAT BANDUNG MENJADI BERSIH
(Anastasia Karina)
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Merdeka, Wastu Kencana, Braga, Asia 

Afrika, Otista, Pungkur, Dewi Sartika, 

Kepatihan, Naripan, Cihampelas, 

Sukajadi, dll. 

Kemudian apa yang membuat 

para pasukan hijau ini “berbeda” dari 

para penyapu jalan yang lain? Ketika 

beberapa penyapu jalan menyapu 

dan membuang sampahnya di selokan 

atau hanya dipinggirkan saja, para 

petugas penyapu 3B ini dibantu oleh 

Trida/Triseda (Motor Sampah). Masing-

masing penyapu 3B selain mempunyai 

kekhasan pada seragam mereka, 

mereka pun dilengkapi dengan 

beberapa item yaitu masker, rompi, 

sarung tangan, dan ID Card yang 

berguna untuk menjaga keselamatan 

dan kesehatan mereka. Di samping itu, 

mereka bekerja dengan sapu lidi besar 

(tongkat) dan sapu lidi kecil, pengki, 

trash bag, dan kape. Melalui adanya 

trash bag, sampah-sampah mereka 

kumpulkan ke dalam trash bag dan 

akhirnya akan diangkut oleh trida ke 

TPA. Kerja sama yang begitu baik, 

bukan?

PENYAPU 3B DI JALAN SURAPATI

pernahkah kalian
melihat mereka?

100% 56%

13%

31%

Berdasarkan hasil survey kepada 
100 siswa/i SMA Santa Angela,

56 siswa/i menjawab pernah

31 siswa/i menjawab sepertinya 
pernah

13 siswa/i menjawab tidak pernah

program kebersihan lain yang 
dibuat oleh bapak ridwan kamil :

GPS

“Gerakan Pungut
Sampah”

Gerakan Pungut Sampah merupakan 
gerakan yang dilaksanakan oleh 
se lu ruh  warga Bandung agar  
menjadikan kota Bandung sebagai 
kota juara kebersihan .Gerakan pungut 
s a m p a h  d i l a k s a n a k a n  o l e h  
masyarakat kota Bandung pada hari 
Senin, Rabu dan Kamis.
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Pada 12 September 2015, Pk. 03.00 

WIB, Ibu Ratna Sumirat terlihat sedang 

membersihkan dedaunan yang berserakan 

di Jalan Cipaganti. Walau telah letih bekerja, 

ia rela menyediakan sedikit waktunya untuk 

menceritakan pengalaman yang ia dapat 

selama menjadi penyapu. Sebagai seorang 

yang lulus di tingkat SD, Ibu Ratna 

mendapatkan info tentang pekerjaan ini. 

Karena sebelumnya ia terbiasa menyapu di 

sekitar rumah sebagai seorang ibu rumah 

tangga, ia tidak menganggap remeh 

pekerjaannya sekarang. Walau hanya 

menjadi  seorang penyapu, sebuah 

pekerjaan yang sangat sederhana, ia 

melakukannya dengan sepenuh hati dan 

tidak asal. 

Ia termotivasi untuk menjadi seorang 

penyapu demi ketiga buah hatinya yang 

sekarang sedang bersekolah di tingkat SD 

dan SMP. Selain itu ia pun ingin meringankan 

suaminya untuk menambah kas keluarga.

Ibu Ratna Sumirat sedang

 membersihkan dedaunan yang 

berserakan di Jalan Cipaganti. 

“
G u y s ,  a p a k a h  s e t e l a h  

membaca artikel ini kalian menjadi 

sadar dan bersediakah kalian untuk 

mengintrospeksi diri? Keadaan yang 

k i t a  m i l i k i  s e k a r a n g ,  b a i k  

menyenangkan ataupun tidak, harus 

selalu kita syukuri. Kita harus belajar 

untuk melihat keadaan sekeliling kita, di 

mana masih banyak orang yang belum 

seberuntung kita. Selain itu, dengan 

bertemakan kebersihan, sebagai 

pelajar yang terdidik, kita dapat 

mengikuti dan menerapkan semangat 

dan kepedulian para penyapu Kota 

Bandung. Minimal hal yang sangat kecil 

dan sederhana dapat kita lakukan, 

yaitu memungut dan membuang 

sampah yang kita temukan di mana 

p u n ,  d a n  j u g a  b e l a j a r  u n t u k  

membuang sampah pada tempatnya. 

Jadi, sekarang kalian tau 'kan seberapa 

berat hidup itu? Belajarlah untuk mulai 

mensyukuri dan menjalani hidup ini 

dengan semangat dan senyuman 

setiap harinya. SEMANGAT!
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