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Kembali bertemu kami, tim Jurnalistik SMA Santa Angela. Di 
edisi ini, kami mengangkat tema mengenai kegiatan 
travelling yang bisa kita lakukan dalam libur kenaikan 
kelas kali ini. Pada GENTA Edisi 17 ini, cover pada majalah di 
dominasi oleh warna-warni sebagai tanda keberagaman 
wisata dan mengibaratkan waktu luang kita yang kosong 
dan dapat diisi oleh kegiatan menarik seperti traveling. 
Logo genta kali ini pun memiliki warna hijau yaitu semangat 
SERVIAM.

Di Majalah GENTA Edisi 16 ini juga kami menampilkan artikel-
artikel mengenai kegiatan sekolah seperti misa penutupan 
perayaan 110 tahun karya para suster Ursulin di kota 
Bandung, kegiatan orientasi profesi kelas X, artikel 
menarik lainnya untuk dibaca selama berlibur. Selain 
kegiatan sekolah, kami menyajikan artikel mengenai tips 
dalam traveling, kendaraan yang cocok untuk travelling, 
serta ada “cerpen” yang menarik untuk dibaca.

Selamat membaca!

Redaksi GENTA,
genta.angela@live.com
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Sofyan Effendi
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Daniel Fernanda - XI MIA 3
Nico Prasetya - XI MIA 4
Joshua Bayu - XI IIS 1
Raditya Brahmanah - XI IIS 1

G
E
N
T
A

TE
A
M

w
o

rd
s 

fr
o

m
 u

s



I
badah pengakuan dosa merupakan 
sebuah sakramen yang dilaksanakan 
oleh SMA santa angela sebanyak 1-2 

kali sepanjang semester. Sakramen ini 
merupakan sakramen bagi umat 
katholik untuk mengakui setiap dosa 
dan kesalahan yang dimiliki, dan belum 
atau tidak dapat diceritakan kepada 
siapapun. Dengan begitu, umat 
katholik dapat dengan mudah untuk 
mengakui segala kesalahan yang 
dimiliki selama hidupnya. 

Berangkat dar i  latar  belakang 
mengenai pengakuan dosa, siswa dan 
siswi SMA Santa Angela melaksanakan 
sakramen pengakuan dosa pada 
tanggal 3 April 2017. Sakramen ini 
dilaksanakan pada beberapa tempat, 
sesuai dengan pembagian tempat 
menurut guru yang bersangkutan. 
Tempat-tempat tersebut, diantaranya 
adalah sakristi 1, sakristi 2, ruang 
pengakuan, dan juga kapel SMA Santa 
Angela itu sendiri. Namun, sebelum 
pengakuan dosa dilaksanakan, siswa 

d a n  s i s w i  S M A  S a n t a  A n g e l a  
memulainya dengan ibadat tobat 
yang dipimpin oleh guru SMA Santa 
Angela, yaitu ibu irene. Sakramen 
pengakuan dosa juga dipimpin oleh 
beberapa pas tu r  a tau  imam,  
diantaranya adalah P.Aria,OSC , 
P . Y u w o n o . O S C  ,  P . B a l i . O A D ,  
P.Stefanus.SMM, dan juga P.Dedi,SSCC. 
Mereka semua merupakan pastur dan 
imam yang dipilih langsung oleh SMA 
Santa Angela untuk membimbing siswa 
dan siswi dalam melaksanakan 
sakramen tobat.

Sakramen ini dilaksanakan dari pukul 
07.00 pagi sampai pukul 12.15 siang. 
Sakramen ini dilaksanakan selama 2 
hari, yaitu senin, 3 April 2017 dan juga 
s e l a s a ,  4  A p r i l  2 0 1 7 .  A l a s a n  
dilaksanakan selama 2 hari adalah 
karena adanya pembagian kelas dan 
ruangan sesuai dengan pengumuman 
pembagian ruangan yang telah 
dibagikan. Sakramen berjalan dengan 
baik bagi semua siswa dan siswi. 

Pengakuan Dosa SMA Santa Angela
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alau biasanya Vince mengadu punggung orang 

Kdengan tembok, kali ini punggungnya yang diadu 
dengan tembok. Napasnya putus-putus karena 

kerahnya tercekal erat, ditambah karena aroma tak 
sedap dari napas preman yang terembus lima senti di 
depan hidungnya.

Vince menyipitkan mata. Meski sedang terdesak, meski 
sudah babak belur, paling tidak, ia harus tetap terlihat 
garang. Jadi diangkat kepalanya, menantang si preman.

“Berani songong, ha?” preman itu kembali menggedor 
tembok dengan punggung Vince. “Bokap lu udah 
sebrengsek itu dan lu mau ikutan brengsek, ha? Buah 
emang jatuh nggak jauh dari pohonnya.”

Ha? Vince tidak setuju. Sayangnya, dia tidak punya cukup 
tenaga untuk melawan. Melotot saja deh. Luka-luka 
lebam di wajah dan tubuhnya benar-benar menyiksa, 
tahu? Rusuknya juga sakit setiap dia bergerak—duh, 
semoga tak ada tulang patah. 

Liat aja kalau gue dalam kondisi prima, hm, Vince 
menyeringai, habis kalian.
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Kebetulan, si preman melihat kernyit Vince dan salah 
menafsirkannya. “Apa cengar-cengir? Merasa bokap lu 
bakal datang, jadi pahlawan?” dia tertawa sebentar, lalu 
meludah. “Mustahil. Percaya deh. Apa coba yang 
dipentingin bokap lu selain duit?”

Vince mengangkat bahu. Ayah memang justru seseorang 
yang paling tidak bisa diandalkan di saat-saat begini. Dia 
tahu sia-sia saja mengharapkan bantuannya.

“Gini ya, dungu, belagu,” preman itu mengelus pipi Vince, 
tertawa meremehkan. “Kondisi lu begini, tanpa bokap, sama 
sekali gak berguna. Lu bakal dibuang, jadi jangan belagu. 
Ha, calon sampah jalanan.”

Bogem mentah Vince sontak mencium pipi si preman. Bye-
bye, sok tahu.

Oke, mungkin mendaratkan bogem mentah di pipi preman 
itu salah. Mungkin seharusnya dia kabur dari awal, ketika ada 
kesempatan. Dengan begitu, mungkin, Vince tidak akan 
menerima kembali bogem mentahnya dengan bunga 
berlipat ganda. 

Mungkin Vince harusnya lebih sabar dan tidak terpancing 
emosi. Seharusnya, Vince menahan ledakan amarahnya 
ketika preman itu menyebutnya calon sampah jalanan. Toh, 
itu kenyataan. 

Dia sadar hidup bergantung dari karier ayahnya. Otoritas 
atas teman-temannya, deretan angka nol sebagai digit akhir 
saldonya, perlakuan istimewa dari guru—Vince dapat itu 
semua atas dasar kekuasaan ayahnya. Namun, di kala 
semua itu hilang, tamat jugalah hidupnya.

Ayahnya hanya peduli uang, itu juga fakta. Vince tahu ayah 
bekerja dari siang sampai malam, pulang dalam kondisi 
mabuk hanya untuk memukuli orang dan membanting 
barang. Semakin keras Ayah bekerja, semakin mabuk dia; 
semakin kariernya naik, semakin ayah ganas. 

Lalu, tadi sore, ayah tertangkap basah melakukan korupsi. 
Vince tak kaget, mengingat seberapa busuk kelakuan ayah 
di rumah, tapi sesuatu dalam dirinya tetap terpukul. Ada 
mimpi buruk yang akan jadi realita.

Teman-temannya pasti pergi. Vince tak bisa membedakan 
orang tulus dan orang yang hanya mau memanfaatkannya, 



jadi semua dipukul rata: dia memutuskan tak dekat dengan siapa 
pun. Tak ada sahabat, tak ada orang kepercayaan. Dan Bunda 
sudah pergi sedari lama sekali. Kerabat lainnya sudah jauh dari 
jangkauan.

Yep. Vince akan ditinggal sendirian. Setelah sekian lama dia 
berkuasa, mengatur hidup orang lain; sekarang Vince harus 
mengurus hidupnya sendiri. Baru saat inilah Vince sadar, dia tak bisa 
mengurus hidupnya hanya seorang diri. Dia butuh orang lain, tapi tak 
ada yang bisa dia andalkan.

Itulah alasan mengapa Vince bisa di sini. Mengapa Vince, yang 
notabene preman kelas tinggi, bisa-bisanya jatuh terdampar dihajar 
preman kelas teri. Karena dia tahu hidupnya akan hancur, seiring 
karier Ayah.

Stamina Vince sudah habis untuk bertahan dan belum cukup untuk 
membalas, dan sekarang Vince mati kutu. Sekarat. Ah, seandainya 
dia lebih kalkulatif. Tapi, sebelum hilang kesadaran, Vince melihat 
Alexis di sudut perempatan, seperti dulu, bersembunyi di balik tembok. 
Saat  Alexis melihatnya sedang menghajar Marjoram.

Vince terkekeh. Masih pengecut, rupanya. Memang percuma 
mengharapkan Alexis, tapi Vince butuh bantuan. Biarpun Alexis 
mungkin akan meninggalkannya, seperti Alexis meninggalkan 
Marjoram dulu, Vince tetap menatap mata gadis itu dan berbisik, 
“Tolong…”

Bunyi sirene. Polisi? Ambulans? Ayahnya benar-benar datang 
menyelamatkannya? Vince mengerjapkan mata, berusaha 
menyesuaikan diri dengan cahaya ruang. Tidur di mana dia?
 
Hmm... langit-langit putih. Tembok di kiri Vince juga putih. Rumah 
sakit? Lukanya separah itu? Tapi tak tercium bau menusuk obat-
obatan di sini. Kasurnya juga keras. Dia menggeser fokus matanya ke 
kanan, menemukan plang kuning mencolok tertempel di sudut: 
POLISI.
 
Saat itulah Vince benar-benar bangun. Dalam sekejap ia bangkit 
duduk, mengabaikan perih lukanya.
 
“Udah bangun kamu?”
 
Dia menyipitkan mata, sekuat tenaga melawan pening, “Uh—Bapak 
yang tadi nolong?” Setelah jeda sebentar, Vince berhasil 
mengidentifikasi si penanya: itu polisi teman Ayah.
 
“Saya udah telepon rumah kamu, tapi nggak ada yang angkat,” 
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polisi itu tak menggubris pertanyaan Vince, sibuk membuka 
berkasnya. “Kalau kontak bapak kamu, mustahil.”
 
Vince mengacak rambutnya kasar. Yah, Bunda ‘kan udah pergi 
dari kapan…
 
“Dulu saya senang kalau kamu ditangkep. Artinya, bapak kamu 
bakal datang bawa ‘uang jaminan’. Tapi sekarang,” polisi itu 
menutup laporannya. “bapak kamu udah ketauan, dan saya 
nggak bakal dapet apa-apa. Nahan kamu pun nggak ada 
gunanya.”

“... jadi...?”

“Pergilah. Jangan ganggu kerjaan di sini.”

ditahan polisi atau tidak, masalah itu bahkan tergantung 
Ayah—karier Ayah. Sekarang Vince resmi sampah jalanan.

Sayangnya—atau, untungnya—Vince tak sempat berlama-lama 
memikirkan hal itu karena matanya lebih dulu melihat Alexis keluar 
dari ruang interogasi. Seorang polisi di belakang Alexis tampak 
tersenyum berterima kasih sambil membawa setumpuk dokumen 
tebal.

Refleks, dahi Vince mengerut. “Ngapain dia di sini?” Pasalnya, Alexis 
bukan tipe anak yang akan jadi subjek interogasi.

Polisi teman Ayah melihat sekilas kepada Alexis, lalu kembali ke 
berkas-berkasnya. “Dia yang nolongin kamu.”

Tiba-tiba jantung Vince mencelos.

Vince melirik kantung plastik minimarket yang tersodor tepat di atas 
kepalanya. Sambil bergumam tak jelas, ia meraih kresek itu dan 
mengeluarkan sebotol air mineral. Beberapa detik kemudian, 
radarnya menangkap presensi Alexis yang dengan ragu mengisi 
ruang sisa di bangku taman tempatnya duduk.

Mereka diam. Matahari sudah terbenam, namun jalanan masih 
diterangi kelip lampu; masih diramaikan deru mobil—tapi tidak 
cukup bising untuk mengusir absurditas dalam hati Vince. Ia 
meneguk airnya asal, kemudian memalingkan pandangan 
kepada Alexis, menangkapnya juga tengah memandang jalanan.

Vince seharusnya senang, tapi rasanya tak begitu. Apakah dia 
“Kenapa lu masih di sini?” Bukan, bego; seharusnya lu tanya 
kenapa dia nggak beli minum buat dia sendiri.
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Alexis terkesiap, serta-merta berdiri. “Benar, aku harus pulang. Ah; 
kamu juga. Bye-bye—”

“Sebentar,” Vince mengangkat tangan. Dia tidak ingin Alexis pergi, 
jadi kresek dari Alexis disodorkannya kembali. “Gue nggak bisa liat 
luka di muka gue. Obatin dong?”

Dahi Alexis mengerut. ‘Kan bisa di rumah, tapi Alexis kembali duduk. 
Padahal tadi nanya kenapa aku masih di sini, tapi Alexis tetap 
merebut botol mineral Vince dan mengguyur lukanya. Dia 
mengambil kresek dari tangan Vince, mengeluarkan beberapa 
kapas, sebotol obat merah, dan mulai mengobatinya.

Oke, ini perih. Vince butuh pengalih perhatian. “Lu pensiun jadi 
pengecut?”

Alexis menatapnya bingung.

“Gue tau lu ngeliat gue menghajar Marjoram,” kekeh Vince, “gue 
juga tau lu kabur. Gue tau persis, lu nggak bakal berani ngapa-
ngapain. A typical coward.”

Spontan, Alexis menekan kapasnya kuat-kuat. “Terus aja ngomong 
gitu. Aku pulang sekarang.”

“Ow; bercanda,” Vince mendesis nyeri. “Terus kenapa lu nolong 
gue?” 

Hening. Tangan Alexis ikut diam, membeku di udara.

“Karena… karena Marjoram,” kata Alexis pelan, “Aku lihat kamu... 
terus aku ingat Marjoram. Aku nggak bisa kabur lagi.”

“Yeah, pensiun jadi pengecut,” pemuda itu diam, lantas ikut bicara 
pelan, “Tapi, bukannya Marjoram bakal berharap lu ngebiarin 
gue?”

Alexis menatap Vince sejenak, lalu kembali menepukkan kapas 
pada luka Vince. “Aku percaya Marjoram nggak sejahat itu.”

Termangu akan jawaban Alexis, otak Vince lantas menayangkan 
kembali wajah Marjoram. Bagaimana muka Marjoram penuh biru 
lebam, hasil karyanya. Tiba-tiba, pipi Vince panas. “Gue brengsek, 
ya?”

Alexis mendongak terkejut. Vince sedang memandangi botol air 
mineralnya lekat, menunduk dalam-dalam. Rambutnya masih 
berantakan ditiup angin dan mukanya belepotan memar. Tipikal 
cowok badung. Gadis itu lantas menggaruk tengkuknya, 
canggung. 
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“Uh… um, tapi, meski kamu brengsek sekalipun, aku nggak nyesel 
nolong kamu. Kebaikan nggak pernah salah orang.”

Vince terkekeh, masih menatap air mineral. “Karena berani bilang 
gitu padahal pernah kabur, lu resmi munafik.”

Alexis menekan kapasnya lagi, lebih kuat dari sebelumnya, tapi 
Vince sudah kebal perih. 

“Kurasa kamu punya alasan sendiri melakukan itu,” sahut Alexis 
akhirnya, setelah melihat Vince seperti dibebani sesuatu yang 
sangat berat. “menghajar Marjoram, maksudku.”

Tak ada jawaban. Alexis menghela napas, menutup botol obat dan 
membuang kapasnya. Setelah itu, dikeluarkan selembar plester 
dari kantung kresek. “Aku yang pasang? Pasang sendiri?”

Lawan bicaranya masih membisu. Melihat tak ada tanda-tanda 
akan menjawab, Alexis mengambil inisiatif menempelkan plester ke 
sudut bibir Vince, dan bangkit berdiri. “Selesai—” 

“Kekerasan itu menular. Orang yang biasa melihat kekerasan, dia 
bakal biasa melakukan,” gumam Vince,  “I can’t help it.”

Alexis menatap Vince terkejut, yang dibalas dengan angkatan 
bahu Vince, “Begitulah.” 

Hening. Alexis masih memandang Vince dengan mulut terbuka, 
sementara Vince berusaha tak peduli. Kemudian, Alexis kembali 
duduk dan memainkan bekas bungkus plester. “Waktu itu, di kasus 
kekerasan kamu, itu pertama kalinya aku melihat orang sekarat.”

Vince menoleh, tapi Alexis tak sedang memandang dirinya. Fokus 
mata gadis itu menerawang jauh, seolah kalimat barusan ditujukan 
bukan untuknya. Atau memang dia sedang bicara sendiri. Yah, 
begini atau begitu, Vince tetap memasang telinga.

“Aku jadi  nggak tenang ngapa-ngapain karena terus kebayang. 
Seharusnya aku bilang, tapi... aku nggak pernah berani. Jadi,” 
Alexis menghela napas. “sejak saat itu, aku bawel. Aku salah karena 
diam, jadi aku berusaha banyak ngomong demi menebusnya.”

Vince menyadari kaki Alexis terus bergerak, dan tangannya pun 
semakin sibuk meremas plester. Sepertinya dia memang tulus 
merasa bersalah.

“Lalu aku berubah banyak, kamu tau? Aku nggak pernah bisa 
percaya orang semudah itu, tapi karena jadi bawel, pelan-pelan 
aku berani cerita masalah pribadi. Aku minta saran dari orang-
orang; dan ternyata, mereka membantu nyelesain masalah.”



Senyum tipis terlukis di muka Alexis, dan gerak kakinya menjadi 
lebih tenang. Oke, berarti dia memang serius merasa terbantu.

“Tadi, juga; muka kamu bener-bener mirip sama muka Marjoram. 
Aku merasa aku harus ngelakuin apa pun, demi nyelamatin 
kamu, demi nebus kesalahan. Nekat memang, tapi itu bisa 
dihitung kepercayaan diri.” 

Bagian ini agak sulit dipercaya. Alexis pengecut kelas berat. 
Nggak akan semudah itu untuk berubah. Vince ingin mendebat, 
tapi Alexis telanjur memotong:

“Jadi, maksud aku,” dia menyeret matanya menatap pupil 
Vince, tersenyum simpul. “hari ini bisa aja titik balik hidup kamu. 
Menuju Vince yang lebih baik. Menuju pensiunan preman 
sekolah. Dan… dan aku bisa bantu, kalau kamu mau.”

Tak jadi. Vince tiba-tiba merasa dia akan diceramahi lebih 
panjang jika mendebatnya, jadi lebih baik tutup mulut.

Bicara soal mulut, Vince merasakan sudut bibirnya berdenyut. Ia 
mengusapnya pelan, merasakan luka di sana sudah terplester 
rapi dan tak seperih tadi.

Ah, Vince baru ingat, “Ah, tapi… lu oke? Dihajar preman juga, 
nggak?”

Alexis kembali tersenyum, “Aku baik-baik aja, makasih.”

“Tapi gue bahkan nggak kuat ngelawan, kenapa lu…”

“Aku selalu bawa peluit karena aku nggak kuat teriak, kali aja ada 
bahaya,” dikeluarkanlah peluitnya. “pas liat kamu sekarat, aku 
tiup. Setelah itu, pakai loudspeaker toko sebelah, aku bunyiin 
ringtone sirene polisi dari HP. Terus premannya kabur, karena 
semua orang merhatiin dia.”

Sunyi. “Apa nggak bikin heboh?”

Alexis nyengir, menggigit bibir. “Lihat aku ke ruang interogasi? Aku 
diinterogasi gara-gara itu.”

Ha? Vince tergelak. Oke, sekarang Alexis resmi pensiunan 
pengecut. Selesai tertawa, ia memukul pundak Alexis, “Gue juga 
mau pensiun jadi preman. Bantuin?”

Pundak Alexis nyeri sekejap. Rasanya beberapa tulang dislokasi, 
dan—duh—perjuangan ini bakal menyakitkan.
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photohere

ada tau gak, jaket apa yang 

Psering dipakai Jokowi saat 
melakukan aktivitasnya? Ya, 

benar sekali. “Bomber jacket”. Jaket 
yang satu ini mulai terkenal setelah 
Jokowi memakai jaket ini ke berbagai 
event, dan banyak diperbincangkan 
netizen setelah fenomena payung biru 
Jokowi, dan saat ini dunia fashion 
mulai melirik jaket ini sebagai trennya.

Kenapa dinamakan jaket bomber? 
Karena sejarahnya jaket tersebut 
biasa dipakai oleh pilot pesawat 
tempur pada saat perang dunia 2. 
Dimana jaket kulit yang biasa 
digunakan menjadi tidak praktis saat 
di dalam kabin pesawat, maupun di 
dalam cockpit. Sehingga dibuatlah 
desain jaket baru yang terbuat dari 
bahan nylon yang dinamakan 
bomber jacket. Mungkinkah kamu 
salah satu jaket berbahan parasut ini? 
Namun, dibalik besarnya keinginan 
kamu untuk mengoleksi jaket jenis ini, 

tahukah kamu bahwa dahulu jaket ini 
dipakai oleh para pilot ketika perang 
dunia 2? Jadi, bagaimana awalnya 
jaket ini mulai ada dan akhirnya bisa 
sampai di tangan kamu? Gak usah 
lama-lama, letscekidot! >_<

Generasi pertama: Lahirnya Jaket A-2 
dan B-15 ( 1940an )

Dengan datangnya perangkat 
serangan udara pada Perang Dunia II, 
Para Pilot membutuhkan pakaian 
yang berfungsi untuk bertahan dalam 
dingin di ketinggian. Dikarenakan 
teknologi penerbangan yang saat itu 
berkembang pesat, sehingga 
pesawat tempur mampu terbang 
lebih tinggi dan cepat yang tentunya 
membuat seisi kokpit lebih dingin. 
Inovasi pada seragam pilot pun 
berkembang, dari bahan kulit dan 
bulu binatang dirubah menggunakan 
bahan wool dan nylon anti air. Jaket 
Bomber yang kita kenal sekarang ini 
adalah perpaduan antara jaket A-2 
dan B-15.

SANG PENGHANGAT SAAT TERBANG

life
sty

le
10

G
e

n
ta

 1
6



Generasi kedua: Transformasi Jaket 
MA-1 (1949-1950 )

Di era tahun 1949 hingga 1950 Jaket 
Bomber mengalami perubahan dari 
model sebelumnya B-15. Perubahan 
yang terlihat signifikan adalah kerah 
dengan bahan bulu yang diganti 
dengan kerah dari bahan rajut/knit. 
Perubahan ini bukan tanpa alasan, 
melainkan karena permasalahan 
teknis yaitu kerah berbulu pada Jaket 
Bomber model terdahulu B-15 
menyulitkan pilot saat membuka 
parasut.

Meskipun segala hal yang berbau 
militer adalah berwarna hijau army 
atau biasa disebut Army's “sage 

green”. Jaket Bomber pertama kali 
dibuat dengan warna Biru Gelap. 
Setelah masa peperangan Korea 
tepatnya di awal tahun 60-an dan 
masa peperangan Vietnam, Jaket 
Bomber mengalami perubahan dari 
warna biru kehitaman menjadi warna 
hijau (daun sage) untuk berkamuflase 
dengan keadaan sekitar.

Generasi ketiga: Jaket Bomber 
Digunakan Sebagai Seragam 
Kepolisian ( Pertengahan 1950an )

Jaket Bomber adalah bagian penting 
dari kehidupan Militer. Namun setelah 
masa peperangan Vietnam, Jaket 
Bomber mulai dipakai oleh non-militer 
dan menyebar luas di masyarakat. 
Jaket ini sangat cocok untuk dipakai 
di musim gugur hingga pertengahan 
musim semi di negeri yang 
mempunyai 4 musim, mengingat jaket 
bomber bisa dipakai di suhu 14 – 50 
derajat Fahrenheit.

Selama adaptasinya dari jaket tempur 
ke jaket yang digunakan masyarakat 
umum, jaket bomber pun mengalami 
beberapa perubahan. Khususnya 
pada bahan kerah dan manset yang 
semula menggunakan bahan wool, 
diganti dengan bahan acrylic knit. 
Perubahan ini dikarenakan jaket 
bomber yang digunakan masyarakat 
akan lebih sering disimpan didalam 
rumah, sedangkan bahan wool lebih 
beresiko dimakan serangga. 
Perubahan lainnya adalah 
penggunaan bahan utama menjadi 
bahan yang lebih anti air (waterproof) 
daripada sebelumnya. Departemen 
Kepolisian pun mulai menggunakan 
model jaket ini sebagai seragam untuk 
sebagian yang bertugas diluar dan 
berkutat dengan dinginnya cuaca.

Singkatnya, Jaket Bomber bukan 
semata-mata Jaket Pilot lagi. Tapi 
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sudah meluas hingga ke masyarakat 
umum dengan beberapa perubahan 
sesuai kebutuhan karena Jaket 
Bomber ini dikenal dengan bahannya 
yang ringan dan cocok untuk musim 
dingin.

Generasi keempat: Jaket Bomber 
Mulai Marak Dikenakan Oleh 
Komunitas di Jalanan ( Akhir 60-80an )

Mungkin karena musim dingin yang 
sangat, Penduduk Eropa & Australia 
adalah yang pertama kali 
menggunakan jaket tebal selain 
Militer Amerika.

Di akhir era 60an hingga 80an muncul 
berbagai kebudayaan & komunitas-
komunitas pemberontak di Eropa, 
Amerika Serikat dan Jepang. 
Diantaranya adalah komunitas Punk 
dan Skinhead di Inggris, mereka 
menggunakan Jaket Bomber dengan 
setelan Kaos Oblong (Polos), Celana 
Panjang Denim dengan lipatan di 
ujungnya, Sepatu Doc Martens dan 
atribut lainnya yang terinspirasi atribut 
militer. Style jaket Bomber inipun 
diadaptasi juga oleh para masyarakat 
Jepang namun dengan gaya 
tradisional.Generasi kelima: Jaket 
Bomber & Hollywood ( 1980an )

Dunia perfilman adalah salah satu 
yang sangat berperan massive atas 
penyebaran model jaket Militer ini, 
sebagaimana model sebelumnya 
yaitu MA-1, jaket ini banyak dipakai 
ileh para aktor hollywood, salah 
satunya seorang aktor Amerika, Steve 
McQueen untuk film klasik “The 
Hunter” tahun 1980. Bahkan anggota 
kerajaan seperti Pangeran Phillipe dari 
Belgia memakainya saat ia dilatih 
menjadi pilot militer untuk Belgian Air 
Force tahun 1981.

Hari ini..

Jaket bomber memiliki model dan 
variasi yang sangat beragam. 
Popularitasnya berlanjut hingga saat 
ini. Bahkan, sekarang jaket bomber 
memiliki model dan variasi yang 
sangat beragam. Ketika tahun 2013, 
runway juga mulai menampakkan 
jaket-jaket bomber. Salah satunya 
Dries Van Noten, Raf Simons, 
Balenciaga dan Rick Owens, diikuti 
dengan retailer fast fashion seperti 
H&M, Zara, Topshop dan lainnya.

Banyak pula musisi dunia menjadikan 
jaket ini favoritnya. Paling terkenal 
adalah Kanye West, yang sudah 
menggunakannya sejak 2013 dan kini 
membuatnya jadi tren yang ikonik dari 
dirinya. Kanye bahkan mengeluarkan 
edisi bomber miliknya sendiri untuk 
label Yeezy.

Itulah sejarah jaket bomber, bagi 
kamu pecinta jaket ini, sekarang tau 
kan jaket yang kamu pakai selama ini 
berawal dari mana? So, jangan kapok 
membaca artikel-artikel dari genta, 
and see you next semester! Met 
berlibur! :)
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ada hari Rabu-Kamis, 8-9 

POktober 2017, kami siswa 
siswi kelas X SMA Santa 

Angela mengikuti kegiatan OP 
(Orientasi Profesi). Kegiatan ini 
diadakan oleh sekolah dengan tujuan 
mengenal dunia kerja dan membuka 
wawasan serta pengalaman kami 
tentang pekerjaan yang akan kami 
lakukan ketika selesai pendidikan 
nanti. Orientasi profesi yang kami 
jalani terdiri dari 37 jurusan dengan 46 
kelompok dan didampingi oleh 16 
guru. Jurusan-jurusan tersebut di 
antaranya adalah dokter, arsitek, 
pengusaha, musisi, make up artis, 
laboran, polisi, apoteker, penyiar 
radio, pelatih muay thai, dll.

1.Musisi
     Kenapa kalian milih OP musisi? Kita 
milih OP musisi soalnya kita ingin 
mengembangkan bakat kita juga kita 
ingin lebih tau tentang musisi. Gimana 
sih rasanya jadi musisi, bakat apa aja 
sama pendidikan apa aja yang perlu 
kita tempuh buat jadi musisi 

     Kalian OP musisi di mana? Kita OP 
di Sekolah Musik Irama Jl.  R. E 
Martadinata No. 75
     Kalian ngapain aja selama OP di 
sana? Kita liat liat ruangan di sana, 
sama ngewawancarain guru piano 
sama drum
     Kalian OP dari jam berapa aja? Kita 
OP dari jam 10.00-13.00
     Jadi setelah kalian ikut OP, apa 
pendapat kalian tentang musisi? 
Musisi itu menurut kita susah susah 
gampang, apalagi dari yang kita 
wawancarain dari guru piano dan 
guru gitar kami. Ternyata banyak 
kendalanya seperti susah mengajar 
anak karena sudah diajar tapi 
anaknya males belajar sampe jadwal 
anak yang sering telat dateng jadinya 
ngaret jamnya.
     Perasaan kalian apa abis ikut OP 
ini? Nah, kita tuh seneng tapi emang 
cape karena harus ninggu nunggu 
gurunya pas mau OP belum dateng, 
apalagi yang paling susah tuh nyari 
tempat OP pas pertama kali. Kita nyari 
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guru sampe 3 kali baru bisa nemu. 
Senengnya soalnya kita jadi tau lebih 
banyak tentang musisi. 

2.Akuntan 
     Nah, gimana sih temen-temen kita 
yang ngikutin OP dari jurusan lain? 
Berikut ini hasil wawancara tim genta 
dengan teman-teman yang memilih 
OP profesi akuntan:
T (tanya): Mengapa kalian tertarik 
untuk memilih OP Akuntan? 
J (jawab): Karena kan sesuai juga 
dengan jurusan kami, IPS. Jadi kami 
lebih tertarik buat ngambil OP yang 
sesuai apa yang kami pelajari.
T: Di mana kalian melaksanakan OP?
J: Di kantor akuntan PT. Pan Asia Jaya 
Abadi di Jalan Moh. Toha

     Dari jam berapa aja sih selama 2 
hari kalian ikut OP di sana? Kalo hari 
Senin sih jam 11 sampe setengah 2, 
kalo hari Selasa jam 10 sampe 
setengah 2.

     Ngapain aja di sana? Kami ikut 
kerja, belajar gimana cara mereka 
nginput data dari persentase yang 
ada, sama belajar bikin laporan 
keuangan. Di kantor akuntan, kami 
juga ikut melihat-lihat pabrik. 

     Gimana rasanya ikutan OP di 
sana? Susah sih, ribet gitu, pusing. 

Cuman  jadinya seneng bisa tau 
tentang profesi akuntan.
T:Ada hambatan gak yang dirasain 
waktu OP? 
J: Hambatan pasti ada. Hambatan 
kita itu gimana cara nginput data ato 
laporan keuangannya.
T: Ada saran gak buat pelaksanaan 
OP selanjutnya? 
J: Saran sih, sekolah harus bikin 
program yang anaknya harus dibikin 
kerja, timnya harus kompak.

3.Penulis
     Berikut juga tim genta muat hasil 
wawancara dengan kelompok 
penulis:
T: Kalian OP di mana? 
J: Kita OP di Redaksi Pikiran Rakyat 
jalan Asia afrika no 77. 
T: Kalian dateng ke tempat OP hari 
pertama sama hari kedua berapa 
lama? 
J: Kalo hari pertama sama hari kedua 
sih sama-sama  2 jam, cuman hari 
pertama jam 3-5, hari kedua kita 
dateng jam 1-3
T: Kegiatan kalian selama OP di sana 
apa? 
J: Kita liat liat isi redaksi, proses alur 
kerja penerbitan dan penulisan berita
T: Kalo kalian kan pasti wawancara 
t u h ,  n a h  a p a  y a n g  k a l i a n  
wawancarain? 
J: Kita wawancara paling nanya 
topiknya seputar penulis dan media
T :  Apa perasaan kal ian abis  
ngejalanin OP? 
J :  Seneng, jadi nambah i lmu 
pengetahuan dan bisa langsung 
praktek

 Nah, gitu guys pengalaman 
anak-anak  kelas 10 pas OP. See you 
next time sama berita-berita kelas 10 
yang gak bakalan abis-abis.
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I
ndonesia punya banyak sekali 
tempat wisata, apalagi Indonesia 
m e r u p a k a n  s e b u a h  n e g a r a  

kepulauan yang memiliki sangat 
banyak lingkungan hijau yang luas. 

Tidak lupa juga, indonesia memiliki 
wilayah laut yang sangat luas. Berjuta - 
juta kilometer dapat diarungi, sumber 
daya alam tidak akan luput dari mata 
setiap orang yang mengarunginya. 
Sebagai warga Indonesia, sudah pasti 
kita harus dapat bersyukur kepada 
Sang Pencipta karena Negara 
I n d o n e s i a  y a n g  d i b e r i k a n N y a  
merupakan negara luas nan kaya yang 
patut untuk di syukuri keberadaannya. 
Sehubung dengan indahnya ibu pertiwi 
Indonesia ini, tentu sangat banyak 

dimanfaatkan melalui alam yang luas 
ini, salah satunya adalah travel. Travel 
merupakan salah satu cara menikmati 
hidup paling mudah yang pernah ada, 
intinya kita hanya perlu melakukan 
perjalanan ke suatu tempat yang 
menarik lalu merasakan feelingnya 
dengan sebaik mungkin. Seperti itulah 
baga imana team cumi  lebay  
menikmati hidup mereka, meskipun 
tidak berharap akan adanya balas jasa 
sedikit apapun baik dari penonton 
maupun pihak lain yang berpartisipasi. 

Cumilebay mas toro adalah panggilan 
bagi seorang traveler Indonesia yang 
sangat dikenal masyarakat ini. Awalnya 
ia hanya menyenangi menulis artikel di 
sebuah blog biasa dengan warna - 
warna unik yang dapat menghibur dan 
menarik bagi para pembacanya. 
Namun, satu hal spesial yang ada disini 
adalah isi dari blognya merupakan satu 
- satunya blog yang memberikan 
tujuan wisata dan travel semenjak 
pertama kali website blogger berdiri di

‘Manusia Biasa Yang Terus 
Belajar Untuk Berjiwa Luar 
Biasa.’ profil dari seorang 

pendiri cumilebay.

Traveler ‘Cumi Lebay’
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internet, yang memiliki tujuan untuk 
memberikan fasilitas website gratis bagi 
setiap orang yang memiliki hobi menulis 
artikel dan menyebarkannya melalui 
internet. Cumi sendiri sebenarnya lebih 
terkenal karena websitenya yang 
menonjolkan segi travel dan pejalan 
yang memiliki suatu khas yang unik. 
Bukan saja karena travel yang baik dan 
asik, namun juga karena warna-warni 
huruf yang baik dan emosi yang 
ditampilkan ketika ia telah memberikan 
pengalaman dan cerita yang ia punya.

S e l a i n  i t u ,  c u m i  j u g a  s e l a l u  
menampilkan berbagai macam 
keseruan yang dapat mengundang 
tawa bagi setiap penontonnya. Antara 
lain adalah ketika cumi sedang berlibur 

ke suatu tempat wisata, ia selalu 
m e m b e r i k a n  s u a t u  h a l  y a n g  
mengundang tawa seperti memakai 
celana pendek yang sangat pendek, 
ataupun selalu membuat sebuah 
‘jokes’ atau bahan bercandaan 
mengenai apa yang sedang ia lakukan 
di saat ia menjalani travel tersebut.

Tahukah kalian mengapa ia dipanggil 
cumi? alasannya adalah ia merupakan 
seorang yang sangat religius. Bila waktu 
telah menunjukan waktu untuk 
me laksanakan sa la t ,  ia  te tap 
menjalankannya meskipun sedang ikut  

berwisata bersama teman - temannya. 
Adapun cerita bahwa ia tetap 
melakukan puasa ketika ia sedang 
travel atau liburan ke tempat-tempat 
yang ia kunjungi. Satu-satunya alasan 
mengapa ia melakukan puasa ketika 
traveling adalah karena ia merupakan 
seorang yang sangat bosan ketika 
dirumah. Menurutnya, apa yang 
diperhatikan ketika berlibur atau 
berwisata ke suatu tempat bukanlah 
mengenai suasana ataupun seberapa 
menariknya tempat tersebut, namun 
apa yang dibagikan dan pelajaran 
apa yang didapatkan melalui travel 
tersebut. 

Selain itu, ia berpesan kepada setiap 
pembaca blog ataupun traveler yang 
ingin bepergian ke suatu tempat yang 
dituju, ia berkata “ Dan kemanapun kita 
berjalan, pergilah dengan segenap 
hati tulus karna akan membawamu 
bahagia. Terus Belajar Bersyukur, Sabar 
& Ikhlas Karna Pasti Ada Hikmah & 
Berkah dalam setiap pejalanan, 
meskipun kita juga takkan pernah tau 
dimana ujung perjalanan kita. “ 
Traveling memang bukan perkara 
mudah bagi setiap orang. Namun 
traveling merupakan suatu cara terbaik 
dalam hidup kita untuk mensyukuri 
apapun yang telah diberikan Sang 
Pencipta kepada kita di dunia. 

photohere

photohere

tra
v

e
l

16
G

e
n

ta
 1

6



photohere

ai teman apakah kalian orang 

Hyang hobi traveling? Sering 
traveling sebagai tuntutan 

pekerjaan? Atau hanya saat libur saja? 
Traveling adalah kegiatan dimana kita 
mengunjungi tempat-tempat wisata 
yang unik, menarik, atau memberikan 
kesan tertentu. 

Traveling termasuk hal yang bias 
dilakukan untuk menghilangkan stress 
setelah bekerja atau sekolah. Selain itu 
kegiatan ini juga dapat memberikan 
kita pengalaman baru. Banyak orang 
yang memil ih tempat travel ing  
menarik seperti pantai, gunung, gua 
dan lainnya. Adaj yang memilih tempat 
ekstrim, ada juga yang pergi ke tempat 
wisata yang menakutkan bergantung 
pada kesukaan dari traveller.

Jika anda ingin traveling ke tempat 
yang menarik, tidak perlu jauh-jauh ke 
luar negeri untuk mendapatkannya! Di 
Indonesia juga ada tempat traveling 
yang menarik untuk dikunjungi. Selain 
menarik, biaya yang dikeluarkan pun 

lebih murah dan mudah untuk diakses.
Berikut beberapa tempat yang bias 
menjadi referensi tujuan traveling anda.

Berlokasi ditengah hamparang sawah 
dengan udara sejuk dan segar, anda 
bisa berjalan-jalan diatas jembatan 
berbentuk hati ini. Di sebut Jembatan 
Cinta Pring Wulung Karena jembatan ini 
di buat dari bamboo Pring Wulung yang 
dibangun menyerupai hati. Tempat ini 
cocok bagi anda yang menginginkan 
spot foto yang bagus. Jembatan Cinta 
Pr ing Wulung berada di  Desa 
Panusupa, Kabupaten Purbalingga, 
Jawa Tengah. 

Destinasi Travel Destinasi Travel 
di Indonesiadi Indonesia
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Tempat wisata ini menjadi tempat 
wisata paling ngehits sepanjang 2016. 
Ditemani dengan pemandangan alam 
nan hijau dengan udaranyg yang 
segar pasti membuat anda menjadi 
tenang. Taman ini memiliki banyak spot 
yang instagramable dan kece abis. 
anda dapat berfoto di atas jembatan 
bambu, Hammock, berfoto dengan 
payung terbang, dan di atas rumah 
pohon. Biaya masuknya tidak mahal 
kok hanya Rp3.000,- dan anda sudah 
dapat berfoto ria di dalamnya. Tempat 
ini berada di Kembanglangit, Blado, 
Batang Jawa Tengah.

Jika kamu berkesempatan untuk 
berlibur ke Bali atau sedang ingin 
berlibur ke Bali, tidak ada salahnya 
kamu mengunjungi tempat ini. Nama 
Broken Beach dilatarbelakangi oleh 
keberadaan tebing tinggi yang 
berlubang pada bagian tengahnya 
sehingga terlihat seperti gua yang dialiri 
air laut. Broken Beach juga dikenal 
sebagai Pantai Pasih Uug yang berarti 
pantai yang patah. Terletak di Banjar 
Sumpang, Desa Bunga Mekar,  
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten 
Klungkung, Bali. 

Bagi anda yang sangat suka dengan 
wisata di alam terbuka yang keren dan 
eksotis, maka anda dapat berkunjung 
ke The Lodge Maribaya. Mengapa? 
Karena objek wisata ini menawarkan 
beberapa wahana unik sepertiDefault 
Paragraph Font;Sky Tree, Mountain 
swing atau Sky Swing dan Zip Bike. 
Dengan latar belakan pemandangan 
alam yang sangat indah The Lodge 
Berlokasi di Jl. Maribaya Timur Km 6, 
Cibodas, Lembang, Kabupaten 

Bandung Barat, Jawa Barat. 
Amazing Art World merupakan 
museum 3D pertama di kawasan 
Bandung Utara. Destinasi wisata ini 
menyuguhkan sejumlah lukisan tipuan 
mata yang seolah-olah keluar dari 
bingkainya. Keren bukan? Terletak di Jl, 
Setiabudhi No.293, Isola, Sukasari, Kota 
Bandung. Amazing Art World memiliki 8 
tema lukisan yang dapat anda temui .  

Nah, itu tadi beberapa tempat yang 
bisa anda kunjungi di hari libur nanti. 
Masih ada banyak destinasi wilayah 
lainnya yang dapat dikunjungi, yang 
manakah yang akan kunjungi? 
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2. Sikembang Park

3. Broken Beach Bali

4. The Lodge Maribaya

3. Broken Beach Bali

5. Amazing Art World
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TIPS - TIPS

SEBELUM DAN SAAT PERGI BERLIBUR

11 Istirahat yang cukup

Sekurang-kurangnya tidur nyenyak 6 jam sebelum melakukan 
perjalanan, agar badan segar saat hendak berangkat perjalanan.

22 Usahakan makan sebelum berangkat

Apabila perut sudah kenyang sebelum berangkat, tak terpikir lagi untuk 
makan saat dalam perjalanan.

33 Gunakan pakaian yang nyaman digunakan

Gunakan pakaian yang tidak terlalu ketat, agar nyaman di perjalanan

44 Siapkan obat-obatan umum & P3K

Siapkan obat-obatan umum untuk keperluan darurat, P3K untuk 
pertolongan darurat pada kecelakaan, serta obat-obatan khusus jika 
mengidap penyakit tertentu.

11Cek kondisi kendaraan, seperti fisik, mekanik dan kelistrikan kendaraan

22
Cek kondisi peralatan darurat seperti ban serep, dongkrak, 

kunci-kunci, serta peta

33Periksa kelengkapan surat-surat seperti SIM & STNK dalam kondisi masih berlaku

Tips berlibur dengan kendaraan pribadi :

Ya, masa liburan telah tiba! Untuk para pembaca yang hendak pergi berlibur, 
GENTA punya tips-tips sebelum dan saat pergi berlibur, agar liburan berjalan 
dengan baik. Berikut adalah tips-tips sebelum pergi berlibur :
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11 Perbanyak minum air putih, dan kurangi minuman berkarbonasi atau beralkohol

22 Lakukan beberapa kali perenggangan tubuh saat beristirahat

33 Jangan paksakan menyetir saat mata dan tubuh mulai terasa lelah.

44 Bila merasa lelah, cari tempat untuk memarkir kendaraan dan istirahatlah.

66 Wanita hamil usia > 7 bulan tidak disarankan untuk menyetir

77 Jaga jarak aman antarkendaraan di depan dan belakang

Lakukan perenggangan tubuh agar rasa pegal akibat perjalanan jauh 
dapat hilang dan dapat melanjutkan perjalanan dengan kondisi segar.

Penyetir yang sudah lelah akan berkurang konsentrasi dan kemampuan 
refleknya, sehingga lebih baik beristirahat terlebih dahulu ketika sudah 
mulai terasa lelah.

Ketika sudah mulai terasa lelah, lebih baik beristirahat terlebih dahulu 
agar kondisi kembali segar. Menepi sejenak di tempat yang aman agar 
istirahat pun tenang.

55
Gunakan perangkat keselamatan (sabuk pengaman di mobil

atau helm di sepeda motor).

Keselamatan harus diutamakan. Dalam menjaga keselamatan, 
perangkat keselamatan seperti sabuk pengaman atau helm harus 
digunakan agar mengurangi resiko celaka yang lebih parah, jika 
mengalami kecelakaan.

Wanita hamil usia > 7 bulan tidak disarankan menyetir karena perut yang 
sudah membesar mengakibatkan sulit untuk bermanuver, serta sulit 
untuk menekan pedal rem dan gas.

Jaga jarak aman dengan perhitungan jeda waktu (+- 3 detik) antara 
kendaraan depan/belakang dengan kendaraan kita, karena selang 
waktu tersebut adalah selang waktu optimal dari respon manusia, jika 
diperlukan untuk bermanuver mendadak.

Oke, jadi sekian tips-tips sebelum dan saat berlibur yang dapat GENTA sampaikan 
pada edisi kali ini. Semoga dapat bermanfaat dalam masa liburan para pembaca. 
Selamat berlibur!

Tips-tips saat pergi berlibur :



110 tahun sudah Suster-suster Ordo 
Santa Ursula atau biasa disingkat 
sebagai OSU berkarya di Bandung. 
Perayaan acara memperingati 110 
tahun Suster Ursulin berkarya di 
Bandung sudah dilaksanakan tahun 
lalu di Sabuga.

Acara di Sabuga, tahun lalu berjalan 
dengan lancar. Nah, sebagai rasa 
syukur dari panitia dan penutupan 110 
tahun Suster  Ursu l in,  d iadakan 
perayaan misa penutupan 110 Tahun 
Suster-suster Ursul in berkarya di 
Bandung.

Acara ini diadakan di Lapangan 
Kampus Santa Angela Bandung, 
dengan posisi altar berada di depan 
gedung LPMK, pada tanggal 30 Januari 
2017. Murid-murid yang mengikuti misa 
ini adalah murid dari unit SD hingga 
SMA.

Para murid masuk sekolah seperti 
biasanya, hanya berbeda pada murid 
SMP yang menggunakan pakaian 
atasan batik, sedangkan murid SD dan 
SMA menggunakan seragam nasional, 
karena kebetulan hari Senin. Murid-
murid mulai berkumpul di lapangan 
kurang leb ih  puku l  08 .30  dan 
menempati lokasi duduk sesuai kelas 
masing-masing.

Misa berlangsung dengan khidmat, 
namun ada beberapa kali angin 
kencang ketika misa berlangsung, dan 
mengakibatkan salah satu terpal dari 
tenda terbuka, sehingga menyilaukan 
umat yang tengah mengikuti misa.

Nyanyian dan alunan nada yang ada 
dalam misa ini, dibawakan oleh 
paduan suara beranggotakan guru-
guru TK, SD, SMP, SMA, dan Staf Santa 
Angela yang di pimpin Sr. Cory serta 
musik dibawakan dengan alat musik 
kedaerahan Jawa Barat.
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Setelah menempati tempat duduk 
masing-masing, misa pun dimulai 
dengan arak-arakan dari  arah 
belakang menuju altar. Ternyata, misa 
ini dibawakan oleh 2 orang Romo dan 
Mgr. Antonius Subianto Bunyamin, yakni 
Uskup Keuskupan Bandung.



Selesai dari penampilan-penampilan ini, 
ada kata-kata sambutan dari suster 
mengenai kegiatan Perayaan 110 Tahun 
Suster-suster Ursulin Berkarya di Bandung, 
yang kemudian berlanjut dengan 
nyanyian para Suster-Suster Ursulin.

Setelah itu, dilanjutkan dengan acara 
makan bersama dengan Mgr. Antonius 
Subianto Bunyamin, para Romo, dan 
para Suster Ursulin. Diawali dengan doa 
dan penyerahan potongan tumpeng 
kepada Monsinyur. Para Suster dan 
Monsinyur makan bersama sembari 
diiringi oleh pertunjukan musik dari 
murid-murid SMA.
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Acara penutupan ini tak hanya misa 
penutupan saja, melainkan ada 
penampilan tarian daerah dan 
nyanyian dari siswa-siswi SMA Santa 
Angela.

Sekian liputan dari Misa Perayaan 110 
Tahun Suster-suster Ursulin Berkarya di 
Bandung. Sampai jumpa di artikel 
liputan di edisi selanjutnya.
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Min Liang Tan, seorang CEO dari 
sebuah perusahaan bernama Razer 
Incorporation yang bergerak di bidang 
hardware atau gear khusus pemain 
game, awal tahun 2017 kemarin 

mengumumkan mengenai tanggal 
release dari razer blade pro versi 2 ini. 
Razer blade merupakan laptop 
gaming yang dibuat secara khusus oleh 
razer untuk memudahkan gamer 
dalam bermain game ketika mereka 
sedang tidak ada di dalam rumah. 
sehingga, gamer tidak perlu lagi 
kebingungan untuk mencari laptop 
yang memadai untuk bermain game 
ketika sedang berpergian. Alasannya 
adalah karena pihak razer sendiri 
mengerti akan kesulitan tersebut, dan -

pada akhirnya laptop razer blade pun 
diluncurkan ke pasar. laptop razer 
blade sendiri merupakan sebuah 
laptop yang pada awalnya di release 
p a d a  t a h u n  2 0 1 3  d e n g a n  
menggunakan teknologi processor intel 
haswell dan grafis nvidia geforce 
technology. namun seiring berjalannya 
waktu, razer blade kian mengikuti 
perkembangan processor dan juga 
g r a f i s  a d a p t e r  y a n g  s e d a n g  
berkembang di pasaran.

laptop ini dapat dikatakan menjadi 
sebuah primadona bagi gamer di 
seluruh dunia. Pasalnya, laptop ini 
membawa kesan khusus tersendiri bagi 
seluruh gamer, dikarenakan merk dan 
logo razer yang memberikan kesan 
gamer kelas tinggi bagi siapapun yang 
memakai dan menggunakannya. 
Berbeda dengan laptop pada 
umumnya, laptop ini memiliki touchpad 
disamping keyboard laptop itu sendiri, 
ketika laptop lainnya memiliki desain 
touchpad yang berada dibawah -

Seperti yang dikatakan 
oleh CEO Razer mengenai 
razer blade ‘ The beauty, is 

now the beast. ‘

Razer Blade Pro V2 2017
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keyboard dari laptop tersebut. desain 
dari keyboard ini dibuat untuk 
memudahkan gamer dalam bermain 
game menggunakan laptop tersebut, 
ketika lupa ataupun tidak membawa 
mouse disaat ingin bermain game 
dengan laptop tersebut. Selain itu, 
laptop razer blade sendiri memiliki fitur 
chroma, yaitu sebuah fitur inovasi dari 
razer mengenai led backlight yang 
dipasangkan dibawah keyboard dan 
touchpad, untuk memunculkan LED 
berwarna agar laptop tersebut tidak 
terkesan membosankan

dengan fitur chroma tersebut, user pun 
dapat mengaturnya dengan aplikasi 
khusus yang diberikan oleh razer yaitu 
razer synapse, dimana user dapat 

mengatur warna dari LED backlight, 
pattern yang dikeluarkan ketika LED 
backlight menyala, ataupun mengatur 
tombol macro yang telah disediakan 
oleh pihak razer. Memang dari segi 
tampilan luar, masih terlihat mirip 
bahkan sama dengan produk razer 
blade tahun 2016 kemarin, namun dari 
segi hardware, hampir seluruhnya 
dilakukan perubahan seturut dengan 
perkembangan hardware saat ini.

Bila pada tahun sebelumnya laptop ini 
menggunakan teknologi dari intel seri 5 
ataupun seri 6, pada kali ini razer blade 

pro menggunakan teknologi processor 
dari intel seri 7, yaitu kaby lake. Tidak 
tanggung - tanggung, seri yang diambil 
adalah seri intel core i7 dengan 
kemampuan multi-threading yang 
sangat baik dan melesat jauh 
ketimbang processor lain. Processor ini 
mampu memainkan game yang 
terberat pada tahun ini, seperti 
Battlefield 1, Need for Speed 2016, 
Quantum break, dan masih banyak 
lagi.

T i d a k  c u k u p  h a n y a  d e n g a n  
menggunakan teknologi Intel saja, 
razer juga menggabungkan kekuatan 
dari kubu hijau yaitu Nvidia geforce GTX 
1000 series. GTX 1000 series merupakan 
seri terkuat di tahun ini, sehingga tidak 
ada lagi alasan untuk menggunakan 
kartu grafis dengan merk lain, karena 
razer percaya dengan kekuatan grafis 
Nvidia ketika telah disandingkan 
dengan kekuatan intel di sisi processor. 

Fitur tambahan lain yang diberikan oleh 
razer kepada penggunanya adalah 
layar laptop itu sendiri. layarnya 
menggunakan teknologi Nvidia G-Sync 
dengan resolusi 4K. Tidak lupa juga 
dengan RAM yang tidak main - main, 
sebesar 32 GB DDR 4 dengan 
kecepatan 2 - 3 Ghz. The beauty, is now 
the beast!

photohere

CEO Razer ‘Min Liang Tan’.
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BMW Motorrad sendiri memiliki line-up 
produk yang banyak, mulai dari motor 
touring, sport, roadster, urban, serta 
adventure. Kubikasi mesin yang dijual 
oleh BMW Motorrad di Indonesia mulai 
dari 313 cc (BMW G310R) hingga 1.643 
cc alias 1,6 L (BMW K1600GT). Iya, motor 
dengan kubikasi mesin yang menyamai 
mesin mobil.

Tidak semua motor dari BMW Motorrad 
dikerjakan oleh BMW, namun ada satu 
motor yang diproduksi oleh produsen 
motor asal India, yakni TVS. Model yang 
dibuat adalah BMW G310R, BMW 
Motorrad paling terjangkau yang dijual 
BMW Motorrad Indonesia.
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BMW bikin motor?

Bukannya BMW bikin mobil ya?

Mungkin pertanyaan ini yang pertama 
kali terlontar saat pertama kali 
membaca artikel ini (atau mungkin 
sudah ada yang tahu). BMW, yang 
kepanjangannya Bavarian Motor Works 
atau Bahasa Jerman-nya Bayerische 
Motoren Werke, adalah salah satu 
produsen otomotif yang besar di dunia. 
BMW sendiri adalah “ayah” dari Rolls-
Royce, mobil bongsor dan mewah dari 
Inggris, juga “ayah” dari brand MINI, 
brand mobil yang identik dengan 
ukurannya yang kompak yang juga 
berasal dari Inggris. Selain mobil, BMW 
juga memproduksi produk otomotif lain 
seperti sepeda motor, yakni pada divisi 
BMW Motorrad nya.

BMW Motorrad sendiri memiliki line-up 
produk yang banyak, mulai dari motor 
touring, sport, roadster, urban, serta 
yang salah satu produknya dibahas 
dalam rubrik ini yakni adventure.

BMW.
R1200GS

Motor Adventure ala Pabrikan asal Bavaria
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Untuk menempuh perjalanan yang 
jauh, tentu saja tangki bahan bakar 
harus memiliki kapasitas yang besar. 
Tangki BMW R1200GS ini berukuran 19 L 
+ darurat 4 L. Ukuran tersebut termasuk 
besar lho. Sebagai perbandingan, 
tangki pada motor yang banyak 
berseliweran di jalanan jarang yang 
berkapasitas >10 L.

Urusan kenyamanan bakal diberikan 
kepada pengendara melalui jok yang 
enak untuk perjalanan jarak jauh, serta 
suspensi yang dapat diatur lembut atau 
kerasnya melalui tuas di daerah tangan 
pengendara.

Tak dilupakan, bagian keamanan 
pada BMW R1200GS ini yakni, ada ABS 
dari BMW sendiri, ada juga Automatic 
Stability Control yang akan membantu 
pengendara dalam mengontrol motor 
agar tetap mendapatkan traksi yang 
maksimal, jadi biar berkendara tetap 
stabil.

BMW R1200GS ini punya banyak sekali 
accessories penunjang adventure 
seperti GPS, pelindung tangan, box 
samping, box belakang, tambahan 
lampu kabut, dan masih banyak lagi 
accessories yang dapat dibeli terpisah.

BMW R1200GS yang dijual oleh BMW 
Motorrad Indonesia tersedia dalam 
dua warna, yakni :

BMW R1200GS adalah salah satu 
produk dari BMW Motorrad yang ada di 
b a g i a n  A d v e n t u r e .  M o t o r  i n i  
diperuntukkan untuk bepergian jarak 
jauh, baik kondisi jalan mulus maupun 
jalan kurang mulus yang masih 
terbilang ringan.

Mesin dari BMW R1200GS ini juga unik, 
posisinya tiduran alias flat-twin atau 
boxer. Posisinya melintang dari kiri ke 
kanan. Terdiri atas 2 silinder, yang mana 
1 silinder di sisi kiri dan 1 silinder di sisi 
kanan. Kubikasinya sebesar 1.170cc 
atau 1,17 L, dibulatkan menjadi 1,2 L. 
Wah, kubikasinya sebesar kubikasi 
mobil kota ya! Dari mesin 1.170cc itu, 
dihasilkan tenaga sebesar 125 tenaga 
kuda yang dapat diraih di putaran 
mesin 7.750 rpm. Tenaganya besar lho! 
Torsinya juga besar, yakni sebesar 125 
Nm yang diraih di putaran mesin 6.500 
rpm. Untuk menyalurkan tenaga dan 
torsi yang besar itu, BMW Motorrad 
menyematkan transmisi 6 percepatan, 
serta tidak menggunakan rantai atau 
tali/belt untuk penyaluran tenaga ke 
roda be lakangnya,  mela inkan 
menggunakan gardan, seperti yang 
ada pada mobil. 

Menurut klaim dari BMW Motorrad saat 
artikel ini dibuat, mesin tersebut memiliki 
top speed di angka >200km/h, namun 
bukan angka spesifik, serta wajib 
menggunakan bensin tanpa timbal 
dengan nilai oktan minimal 95.

Nah, bagian terakhir yaitu bagian harga. Harga satu unit BMW R1200GS ini dijual on 
the road seharga Rp. 695.000.000,-, sedangkan bila kurang pas dengan versi 
standarnya, ada versi R1200GS Adventure yang memiliki velg jari-jari dan ban semi 
off-road seharga Rp. 737.000.000,-. Sekian di rubrik otomotif edisi ini. Terima Kasih!
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erpisahan dan pelepasan siswa 

Pkelas XII merupakan agenda rutin 

S M A  S a n t a  A n g e l a  y a n g  

dilaksanakan setiap tahun setelah 

semua proses pembelajaran kelas XII 

selesai atau setelah ujian nasional 

dilaksanakan. Selain sebagai ajang 

silaturahmi antarsiswa, dan warga 

sekolah (para guru dan staff), acara ini 

juga sebagai prosesi melepas siswa 

kelas XII yang telah menyelesaikan 

masa belajarnya di jenjang Sekolah 

Menengah Atas. Para siswa/i nantinya 

akan kembali ke orangtua dan 

masyarakat sebagai sosok pribadi yang 

lebih dewasa dalam berpikir dan 

bertindak dalam menentukan masa 

depannya, untuk melanjutkan ke 

jenjang pendidikan di perguruan tinggi.

Acara pelepasan siswa-siswi kelas XII 

SMA Santa Angela tahun pelajaran 

2016/2017  in i  d i lakukan pada
Selasa, 2 Mei 2017 dan dilaksanakan
pada aula lantai 3 kampus Santa  

Angela. Acara dilaksanakan dari pukul 
15.00 hingga selesai. Acara pelepasan 
diawali dengan pelaksanaan misa 
syukur yang dipimpin oleh Pastor 
Constantinus Eko Wahyu Djoko Santoso, 
OSC. Di acara ini, tema yang diangkat 
adalah Tema pelepasan yang diambil 
adalah “Meraih Prestasi Bersama 
Bunda Angela”.

Setelah misa syukur selesai, dilanjutkan 
acara utama yaitu pelepasan siswa-
s iswi SMA Santa Angela tahun 
pelajaran 2016/2017. Pada jeda antara 
misa dan acara utama para tamu 
undangan dipertunjukan sebuah video 
VOLTA yang berisi tentang kegiatan 
siswa-siswi selama bersekolah di SMA 
Santa Angela. Selanjutnya, tamu 
undangan diberikan konsumsi, dan 
acara utama diawali dengan arak-
arakan yang diiringi gamelan sunda. 
Kemudian d i lan ju tkan dengan 
menyanyikan lagu kebangsaan 
Indonesia Raya.
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Setelah menyanyikan lagu Indonesia 

Raya, acara dilanjutkan dengan 

laporan ketua pelaksana pelepasan 

kelas XII oleh Dra. Christina Indarti. 

Dilanjutkan sambutan ketua Yayasan 

Widya Bhakti oleh Sr. Maria Theresia 

Sani, OSU yang diwakilkan oleh Sr. 

V i k t o r i a  D a l i m a ,  O S U  k a r e n a  

berhalangan hadir.

Rangkaian acarapun dilanjutkan 

dengan sambutan dari wakil orang tua 

murid oleh Bapak Hendra Gunawan. 

Kemudian d i lan ju tkan dengan 

pemberian kata sambutan dari wakil 

kelas X dan XI oleh Chandra Wahyudi. 

Lalu, acara dilanjutkan dengan 

laporan tentang ujian oleh Dra. F. Titik 

Lestari.

Setelah mendengarkan sambutan 

tersebut, tamu undangan beserta 

murid menyanyikan lagu Halo-Halo 

Bandung dan dihibur dengan Janger 

disertai tarian tradisional Bali yang 

diiringi oleh anggota paduan suara 

kelas XI.

Sambutan dan informasi, pembacaan 

prestasi siswa-siswi, serta pengumuman 

hasil siswa kelas XII oleh kepala SMA 

Santa Angela Dra. Henrica Christi Astuti, 

M.Pd. kemudian pelepasan balon yang 

dilakukan merupakan simbol siswa 

kelas XII  lulus 100%.

Pelepasan balon yang 

dilakukan merupakan simbol 

bahwa siswa kelas XII 

dinyatakan lulus 100%
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29 Acara diselingi oleh  Tarian Kolosal yang 
dibawakan oleh siswi kelas X sebanyak 
22 orang dengan tarian Jawa dan Bali 
tradisional yang dipadukan dengan 
tarian modern. Kemudian dilakukan 
oengalungan medali oleh kepala 
seklah dan pemberian stopmap secara 
simbolis oleh wali kelas masing - masing. 
Pelepasan kembali diselingi oleh lagu 
yang ditujukan untuk orang tercinta 
yaitu guru dan orangtua dibawakan 
oleh Efraim kelas XII Bahasa.

Selanjutnya, kepala sekolah 
melakukan serah terima siswa kepada 
orangtua murid, dilanjutkan dengan 
oengucapan janji alumni, 
menyanyikan lagu mars “Serviam” 
dan melakukan lomba penutup. Tidak 
terasa bahwa mereka telah melewati 
masa SMA di SMA Santa Angela dan 
bersiap untuk menuju ke level 
pendidikan yang lebih tinggi. Acara 
yang berdurasi selama 199 menit 
tersebut akhirnya selesai, dan diakhiri 
dengan foto bersama per kelas yang 
meriah. Diharapkan dengan lulusnya 
siswa - siswi TA 2016 / 2017 dapat 
berguna bagi bangsa dan negara kita 
tercinta. 

No Nama Siswa Kelas Jumlah Siswa Peringkat Program

1 Aloysius Efraim Leonardo XII BHS/1 11 I BAHASA

1 Raclis Wibisono XII A-1/24 I

2 Cindy Prisilla XII A-4/5 150 II IPA

3 Marcella Belva Clearesta Wibowo XII A-1/20 III

1 Annisa Maharani XII S-2/4 I

2 Stephany Graciela XII S-1/24 57 II IPS

3 Adela Vania Alverina XII S-2/1 III

HASIL NILAI SMA ST. ANGELA
TAHUN PELAJARAN 2016-2017
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15 Agustus 2016

ISMOC
 Surya Institute

Medali Perak 
Tingkat Nasional

 Andrew Wijaya
XI MIA 2

17 September 2016

Menggambar
Art and Graphic

 Universitas Telkom

Juara I 
Tingkat Kota

  Gary Alexander
XI MIA 3

19 September 2016

Young Science Competition
CYS & Pudak Scientific

 Medali Perunggu
Tingkat Provinsi

 Inosensius Alvian Sulungbudi
XI MIA 1

5 November 2016

Accounting Competition
 Univ Sanata Dharma

 Harapan II
Tingkat    Nasional

 Nadya Stevie Khanaya      XI IIS 1
Michelle Florence A XI IIS 2
Karmelia Anastasia XI IIS 1

23-26 Oktober 2016

Modern Dance
Angela Cup ke - 22

SMA Santa Angela

Juara II
Tingkat Kota

Danira

14-17 Oktober 2016 

Debating Championship 2016 
SMA BPK Penabur I 

8 Besar 
Tingkat Nasional 

Alexander Brian XI MIA 4 
Kanisius S Sosrodimardito XI MIA 4 

Talita Amelia XI MIA 3

6 November 2016 

Olimpiade Bahasa Jerman 
MGMP Bahasa Jerman 

Juara Tingkat Kota
Tingkat Kota 

Patricia L A K
 XI IPA 5

21-22 Oktober 2016

Karya Ilmiah Remaja
 Universitas Sanata Dharma

Juara II 
Tingkat Nasional

Nathanael Sigit XII IPA 1
Lucia Natania XII IPA 1

Raelis Wibisono XII IPA 1
Edith Wulan Adelia XII IPA 1

7 September 2016 

3 on 3 Basketball 
Sekolah Mutiara Nusantara 

Juara 1 
Tingkat Kota 

Vincent Susanto XI MIA 4
Kelvin Manuel X MIA 5

Vincent Fabian XI MIA 1
Christopher Owen XI MIA 4

Albion Sadeli XI MIA 6
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8 Januari 2017

Rodoku Contest
 (BUNKASAI ke - 17)

MGMP Bahasa Jepang

Harapan III
Provinsi Jawa Barat

Sherly Santiadi
XI MIA 3

8 Januari 2017

Manga
(BUNKASAI ke – 17)

MGMP Bahasa Jepang 

Juara III
Provinsi Jawa Barat

Shelly Angelita
XI IBA

18 Februari 2017

Olimpiade Akuntansi
STIE Ekuitas 

Juara III
Provinsi Jawa Barat

Michele Florence A
XI IIS 2

18 Februari 2017

Olimpiade Akuntansi
STIE Ekuitas 

Juara I
Provinsi Jawa Barat

Nadia Stefi
XI IIS 1

18 Februari 2017

Olimpiade Akuntansi
STIE Ekuitas 

Harapan II
Provinsi Jawa Barat

Karmelia Anastasia
XI IIS 1

18 Desember 2016 

Dance “Orion” 
SM Town dan Orion 

The most Favorite
Dancer Cover 

Tingkat Kota 
Angela Carla X MIA 1

Vania Chrysilla X MIA 2
Karren Alena X MIA 3

Amella B X MIA 4
Ceciely Chelly X MIA 4

Martina V X MIA 4
Maurin L X MIA 5
Themiss J X IIS 1

15-20 Februari 2017

Futsal Pelita Bangsa Cup
Pelita Bangsa

Juara II
Tingkat Kota

Stanislaus Vincent  X MIA 4
Edgar Philip X MIA 2

 Moch Pahlevi Sean M X MIA 5
Kevin Adriel XI MIA 1

Aldrich Valerian XI MIA 1
Michael Christian XI MIA 3

Jason Francis XI MIA 2
Jeremy Hugo XI MIA 2
Dillon Feivel XI MIA 2

Okka Soegiharto XI MIA 5

4 Februari 2017 

Wushu 
Bandung Wushu United

 Juara 3
 Tingkat Kota

 Ferdinandus Bryan XI IIS 1
Theodore Sebastian XI MIA 5

Fransiscus Xaverius W P XI IIS 1
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Olimpiade 
Sains Nasional 

 Diknas Pendidikan

Medali Emas 
Tingkat Nasional 

 Andrew Wijaya

Maret 2017

 International
 Physic Olimpiade 

Tim Olimpiade Tingkat International

 Lolos selesksi pelatihan 
Tingkat International

 Andrew Wijaya
XI MIA 2

8-9 April 2017 

ECO BAMBU WUSHU
FESTIVAL 2017 

Eco Bambu

Juara 3 
Tingkat Provinsi 

Michael Williams
X MIA 1

5-6 Mei 2017

Lomba Bahasa Inggris
Speling Bee

STBA

Juara III
Tingkat Kota

Alfonsus Aditya Pangestu
XI MIA 2 

20-29 April 2017 

Asian  Physics  Olympiad 
Yakutsk- RUSIA 

Honorable Mention 
Tingkat International 

Andrew Wijaya
XI MIA 2

14 Maret 2017

Olimpiade Kimia
MGMP Kimia  
Juara III 
Tingkat Kota

Ray Sebastian Soetadji
XI MIA 3

15-21 April 2017

ICYS
Traditional Sasando

Sound In Modern Way
ICYS, Stuttgart, Jerman

Medali Perak
Tingkat Internasional

Inosensius Alvian Sulungbudi
XI MIA 1

8 Mei 2017

Jeans 
Accounting Competition

Univ Mercu Buana

Juara II
Tingkat Nasional

Maximilia XI IIS 2
Michelle Florence XI IIS 2 

Nadya Putri XI IIS 2

5-6 Mei 2017

Lomba Bahasa Inggris
Cover Song

STBA

Juara II
Tingkat Kota

Christina Tyas Tri Kinasih X MIA 1
Daniel Arief Putra X MIA 1

Virginia Jessy Prayudi X MIA 1
Juan Mathieu Bimogandhi X MIA 4

Vincent Tanvis X MIA 4

13 Mei 2017 

The Digital World 
Universitas Maranatha 

Juara 2 
Tingkat Kota 

Inosensius Alvian Sulungbudi
XI MIA 1
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Pertama

Misa
Jumat
Pertama

Misa
Jumat

Pelaksanaan

UNBK
Kelas XII

Pelaksanaan

UNBK
Kelas XII
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SMA Santa Angela
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Sophie Adela - X IBA

Juara 1
Design Character

Widyatama Japan Matsuri 2017

Astrid - XI MIA 1 

Juara 2
Design Character

Widyatama Japan Matsuri 2017
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