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Semester genap ini SMA St. Angela mengadakan FUN RAN, pada tanggal 13 Januari, 
diikuti hampir 700 orang peserta umum dan didominasi oleh alumni Kampus St. Angela, 
hadir pula guru kami tercinta yang telah pensiun yaitu Ibu Sonja dan Pak Valen. 

Tidak lupa Angela Cup mewarnai kegiatan awal tahun, hingga acara pelepasan kelas XII 
tahun pelajaran 2018-2019, profisiat untuk kakak kelas XII, semoga sukses menempuh 
pendidikan tinggi berikutnya.

Akhir kata, semoga teman-teman menikmati isi dari Genta edisi 20 ini, terima kasih.

salam dari Tim GENTA
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Pada akhirnya, ia dipersembahkan 
seutuhnya kepada Tuhan, putranya yang 

selalu ia doakan dan 
derita. Ia menjadi 
k e p a l a  b i a r a  d i  
Vendome, lalu di 

Marmoutiers, dekat 
Tours. Disanalah ia 
meninggal  pada 
tanggal 6 Agustus 
1 9 6 9 ,  2 4  t a h u n  
kemudian setelah 
i b u n y a .  N a m u n ,  
sebelum wafat, ia 
menulis sebuah buku 
tentang ibunya yang 
masih kita miliki.

M a r i a  w a f a t  d i  
Kanada pada tahun 
1672 dan dinyatakan 
menjadi beata oleh 
Paus Yohanes Paulus 
II pada tahun 1980. 
Dan pada 2 April 
2014  d inyatakan 
sebagai Santa oleh 
Paus Fransiskus. 

Pada abad ke-21 Santa Maria dari 
Inkarnasi berpesan untuk kita yang hidup 
di abad tersebut seperti "dia". kita pun 
dipanggil menjadi kekasih Kristus, pria atau 
wanita pendoa dengan hati misionaris 
yang dikobarkan oleh hati Kristus Tuhan 
kita. Dan peringatan Santa Maria dari 
Inkarnasi diperingati setiap tanggal 30 
April.

 (Lorensia)
 

Di tepi sungai Loire, ada sebuah kota yang 
cukup besar bernama Tours. Di sana ada 
seorang gadis kecil yang lahir pada tanggal 
28 Oktober 1599. Ayahnya bernama Florent 
Guyart dan ibunya, Jeanne Michelet. Pada 
umur 18 tahun ia menikah dan mendapat 
seorang putra. 

Sesudah dua tahun menikah, suaminya 
Claude Martin meninggal dunia. Maria 
hidup menjanda dan ketika berusia 32 tahun 
ia menjadi biarawati Ursulin di Tours. Dalam 
u s i a  4 0  t a h u n  i a  
men inggalkan tanah 
airnya untuk mewartakan 
injil keselamatan kepada 
orang Indian, penduduk 
asli benua Amerika.

Keadaan pada abad ke-
17 sangat sulit, sehingga 
wanita itu dituntut untuk 
memiliki semangat baja 
dan keberanian agar 
dapat  memula i  dan  
bertahan dalam karyanya 
di tanah asing. Tiga puluh 
tahun lamanya ia hidup di 
tanah indian, mempelajari 
bahasa-bahasa mereka 
dan melayani mereka. 

P r i b a d i n y a  t u m b u h  
menjadi seorang wanita 
kristiani yang utuh. Dalam 
t i n g k a t  h i d u p  y a n g  
berbeda-beda sebagai 
ist r i ,  ibu, janda, dan 
b i a r a w a t i  t a m p a k  
keseimbangan yang menakjubkan. Ia 
seorang mistik tapi juga misionaris, semua ia 
hayati dalam kesetiaan dan persatuan 
mesra dengan Yesus Kristus. Ia dihormati dan 
dikagumi sebagai ibu gereja Katolik Kanada 
karena misionaris wanita pertama yang 
datang ke negeri itu untuk mewartakan injil 
kepada orang Indian.

Anaknya Claude juga masuk menjadi 
biarawan Benediktin, setelah ditahbiskan 
menjadi imam, ia bercerita bahwa misa 
perdananya adalah pada pesta Santo 
Martin pada tanggal 11 November 1649. 
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alumni, hingga siswa-siswi Kampus St. 

Angela.

Sambutan dibuka oleh Sr. Viktoria Dalima, 

OSU kemudian Sr. Caritas Sri Lestari, OSU, 

dan Kepala SMA St. Angela Ibu Lucia Sri 

Istanti, S.Si. Persiapan Ran 2019 ini dimulai 

sejak Agustus 2018 lalu dengan tujuan 

mempromosikan SMA St. Angela. 

Sekitar pukul 5.30, para peserta mulai 

berdatangan, dan kemudian dilakukan 

pemanasan terlebih dahulu. Start dimulai 

pukul 06.00, dan peserta dengan finish 

tercepat tercatat dengan waktu 20 menit. 

Pengalungan medali Ran 2019 dilakukan 

oleh Sr. Viktoria Dalima, OSU, Ibu Lucia Sri 

Istanti, S.Si, serta semua guru-guru SMA St. 

Angela. Ketua Panitia Ran 2019 Bapak 

Antonius Bimo, S.E berterima kasih sebesar-

besarnya kepada semua pihak atas 

terselenggaranya acara ini. Dan tak lupa 

kami ucapkan, terima kasih kepada 

semua peserta Ran 2019.

(Sofyan Effendi)

Sebagai pembuka tahun 2019, SMA St. 

Angela Bandung menyelenggarakan 

acara dengan tema fun run¸ dipersiapkan 

sejak bulan Agustus 2018 lalu, panitia RAN 

b e k e r j a  d e n g a n  s a n g a t  k e r a s ,  

memper s iapkan  sega la  se suatu ,  

memik i rkan segala kemungkinan,  

berkonsultasi dengan pelari profesional, 

serta koordinasi dengan PMI juga 

kepolisian untuk mengawal kegiatan ini 

sehingga dapat terselenggara dengan 

baik. Tak lupa para sponsor yang telah 

mendukung acara ini, sehingga dapat 

berjalan sangat lancar dari awal hinggal 

akhir. 

Dengan jarak tempuh kurang lebih 5 

ki lometer. Peserta Ran 2019 yang 

berjumlah 670 orang akan start dari 

lapangan SMA St. Angela pukul 06.00 

melewati jalan Sumatra, Aceh, Merdeka, 

Per int i s  Kemerdekaan,  Paja jaran,  

Cihampelas, Wastu Kencana, R.E. 

Martadinata, Ambon, Saparua, Aceh, 

Belitung, dan kembali ke jalan Sumatra 

untuk finish. Peserta yang mendaftar 

berasal dari masyarakat umum, para 

GENTA-20
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Best Player Futsal SMA

Brian Daniel (SMAK Paulus)

Alfrafli Virgiawan Prima (SMAN 22)

Voli Putri

Juara I : SMPN 4

Juara II : SMPN 40

Juara III : SMP Pasundan 1

Best Player Voli Putri

Malika (SMPN 4)

Voli Putra

Juara I : SMP Pasundan 1

Juara II  : SMPN 40

Juara III : SMPN 17

Best Player Voli Putra

Naoval Razgie (SMP Pasundan 1)

Spelling Bee

Juara I : SMP St. Aloysius (Stella Ivana Maria)

Juara II : SMP BPK Banda (Verren Caroline)

Juara III : Santa Ursula (Nicholas Tyo Nugroho)

Story Telling

Juara I : SMA BPK Banda (Dianne Batya)

Juara II : SMP Bintang Mulia (Alicia Lenora Hilman)

Juara III : SMP Bintang Mulia (Nadine Hannah)

Lomba Band

Juara I : SMAK 2

Juara II : SMA Kuntum Cemerlang

Juara III : Trinitas

                    (Theresia Riya Vernalita, S.Pd.)

Pada tanggal 23-25 Januari 2019, Angela 

Cup ke-34 dengan Tema “Unity in Diversity” 

diadakan di Kampus St. Angela. Lomba 

yang dipertandingkan adalah futsal SMP, 

futsal SMA, voli putri, voli putra, modern 

dance, spelling bee, story telling, dan 

lomba band.

Lebih dari 50 sekolah mengirimkan 

wakilnya untuk mengkuti Angela Cup 

pada kesempatan kali ini. 

Berikut adalah hasil dari Angela Cup ke-34 :

Futsal SMP

Juara I : SMPN 4a

Juara II : SMPN 17

Juara III : SMPN 20

Best Player Futsal SMP

Faiza Rizgi Arig (SMPN 4a)

Reynard (Waringin)

Futsal SMA

Juara I : SMAK Paulus

Juara II : SMAN 14

Juara III : SMAN 18

GENTA-20
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MENUJU SATU DEKADE

 
TIM 

OLIMPIADE 
AKUNTANSI

 
SMA SANTA ANGELA

angkatan dimulai  sejak tahun 2017. 

Perkembangan tim ini tidak hanya dilihat 

dari jumlah siswa yang terdaftar melainkan 

jumlah prestasi yang terus bertambah setiap 

tahun. Selain itu, tim olimpiade akuntansi ini 

tidak hanya mengembangkan siswanya 

melalui rangkaian perlombaan akuntansi 

melainkan bergam kegiatan lainnya yang 

mendidik seperti studi banding, pelatihan 

pengembangan karkater, dll. 

 Hal ini menunjukkan bahwa SMA 

Santa Angela memiliki peran dan kontribusi 

aktif dalam upaya pengembangan bidang 

studi akuntansi di Negara Indonesia. Kepala 

Sekolah SMA Santa Angela 2019, Ibu Lucia Sri 

Istanti, S.Si. menjawab tantangan global 

dimana peran generasi muda di bidang 

akuntansi akan terus ditingkatkan dalam 

upaya mengatasi tantangan MEA di era 

2020. 

(Antonius Bimo, S.E., M.Ak)

 Hampir satu dekade tim olimpiade 

akuntansi SMA Santa Angela meraih sukses 

di beragam level kompetisi. Dimulai pada 

tahun 2010, perjuangan siswa siswi SMA 

Santa Angela untuk mengembangkan 

akuntansi di level nasional di mulai. Lebih dari 

20 kompetisi diikuti selama sepuluh tahun 

terakhir dengan beragam suka dan duka. 

Saat ini tim olimpiade akuntansi SMA Santa 

Angela menjadi tim yang mampu bersaing 

di level tertinggi dengan konsistensi yang 

matang. Komitmen dan dedikasi dari setiap 

pelatih maupun peserta didik merupakan 

kunci dari keberhasilan ini. Puluhan gelar 

juara berhasil diraih dalam sepuluh tahun 

terakhir. Hal ini tidak lepas dari usaha yang 

diupayakan oleh semua lapisan yang 

membentuk kesuksesan tim olimpiade 

akuntansi ini. 

 Ekstrakurikuler olimpiade akuntansi 

pada dasarnya baru dimulai pada tahun 

2015 atau sekitar 5 tahun lalu yang dibentuk 

oleh alumni Antonius Bimo R. Meskipun, 

beberapa olimpiade akuntansi sendiri pada 

dasarnya sudah diikuti oleh siswa SMA Santa 

Angela sejak tahun 2010 dimana pada saat 

itu tim ini baru beranggotakan 5 orang siswa 

aktif dibawah pembinaan (Alm.) Bapak Drs. 

Yulianus dan Ibu Aan Kuswaryanti, S.Pd. Saat 

ini tim olimpiade yang dibimbing oleh Bapak 

Antonius Bimo, S.E. telah memiliki anggota 

aktif yang berjumlah lebih dari 10 siswa per 

GENTA-20
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2011
Universitas Jenderal Achmad Yani 
Juara 3 
Antonius Bimo R. IIS
Jeniver IIS
Veronika Puspa  IIS

Politeknik Negeri Bandung 
Juara 1 (Piala Gubernur) 
Antonius Bimo R. IIS
Jeniver IIS
Veronika Puspa IIS

2012 

Politeknik Negeri Bandung 
Juara 3 
Ivander Adriel IIS

2014 

Universitas Parahyangan 
Juara Harapan 1 
Benedictus Peter IIS dan Rekan

2016 

STIE Ekuitas 
Juara 3 
Anissa Maharani  IIS 

Universitas Sanata Dharma 
Juara Harapan 2 
Anissa Maharani IIS
Michelle Maurine IIS
Maximilla F IIS

2017 

STIE Ekuitas 
Juara 1 (Piala Gubernur)
Nadya Stevie IIS

Juara 3 
Michelle Maurine IIS

Juara Harapan 2 
Karmelia Anastasia IIS

Universitas Mercubuana 
Juara 2 
Michelle Maurine IIS
Nadya Putri K. IIS
Maximilla F. IIS

Universitas Maranatha 
Juara 2 
Yuditha Eva IIS
Falisha Augustina IIS
Febbyanthie C. IIS

Juara 3 
Michelle Maurine IIS
Karmelia Anastasia IIS
Claritta S. MIA

ITHB Bandung 
Juara 3 
Yuditha Eva IIS
Febbyanthie C. IIS
Patrick Soerya IIS

Kalbis Institute 
Juara 3 
Yuditha Eva IIS
Falisha Augustina IIS
Patrick Soerya IIS

2018 

STIE Ekuitas
Juara I (Piala Gubernur) 
Yuditha Eva IIS

Juara Harapan 1 
Patrick Soerya IIS
 
Universitas Katolik Parahyangan 
Juara 2
Michael Benjamin IIS
Fransiska Helen IIS
Steven Lee IIS
Russel Hermawan IIS
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Universitas Gadjah Mada 
Juara 2 
Yuditha Eva W.  IIS

Universitas Pendidikan Indonesia 
Juara 3 
Yuditha Eva W. IIS
Devina Valencia MIA
Jennifer Caroline MIA 

Kalbis Institute 
Juara 3 
Helen Fransiska IIS
Stephanie Gabriela IIS
Florentina Angel IIS

PPM School of Management 
Juara 3 
Devina Valencia MIA
Natisha S. IIS
Joseph Hansel MIA

Universitas Negeri Yogyakarta 
Juara 1 (Piala Kemenristekdikti) 
Yuditha Eva W. IIS
Angela Haga IIS
Devina Valencia MIA

2019 

STIE Ekuitas 
Juara 1 
(Piala Gubernur Jawa Barat) 
Christina Varren MIA

Juara 2 
(Piala Gubernur Banten) 
Devina Valencia  MIA

Politeknik Negeri Bali 
Juara 3 
Devina Valencia MIA
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Perkembangan tim ini tidak hanya dilihat 

dari jumlah siswa yang terdaftar melainkan 

jumlah prestasi yang terus bertambah setiap 

tahun. Selain itu, tim olimpiade akuntansi ini 

tidak hanya mengembangkan siswanya 

melalui rangkaian perlombaan akuntansi 

melainkan bergam kegiatan lainnya yang 

mendidik seperti studi banding, pelatihan 

pengembangan karkater, dll. 

 Hal ini menunjukkan bahwa SMA 

Santa Angela memiliki peran dan kontribusi 

aktif dalam upaya pengembangan bidang 

studi akuntansi di Negara Indonesia. Kepala 

Sekolah SMA Santa Angela 2019, Ibu Lucia Sri 

Istanti, S.Si. menjawab tantangan global 

dimana peran generasi muda di bidang 

akuntansi akan terus ditingkatkan dalam 

upaya mengatasi tantangan MEA di era 

2020. 
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EDUCATIONAL ENGLISH CONTEST
(EEC)

Dalam kegiatan in i ,  sekolah k i ta 
berkesempatan untuk mengirimkan satu 
t i m  d e b a t  d a r i  k e l a s  X  y a n g  
b e r a n g g o t a k a n  D a m i a n  R a v e n  
Dewantara, Ignatius Andrew, dan Abigail 
Yemimma. 

Melalui argumen dan sanggahan yang 
mereka lontarkan, SMA Santa Angela 
berhasil menyabet juara kedua setelah 
melalui  babak-babak dan proses 
perdebatan yang panjang. Semoga 
d e n g a n  p a r t i s i p a s i  i n i  m e n j a d i  
kesempatan bagi siswa-siswi untuk 
semakin mengharumkan nama SMA Santa 
Angela sekaligus memberikan motivasi 
kepada seluruh siswa –siswi SMA Santa 
A n g e l a  l a i n n y a  u n t u k  s e m a k i n  
bersemangat dalam mengembangkan 
talenta berbahasa dan bidang-bidang 
lainnya. 

(Catharina Awang Wara K., S.Pd.)

Kesempatan mengasah kemampuan 
berbahasa sesungguhnya dapat  
dilakukan tidak hanya terbatas di dalam 
kelas formal atau di tempat kursus saja. 
Ada berbagai banyak pilihan yang dapat 
dilakukan untuk melatih kemampuan 
berbahasa kita, salah satunya adalah 
melalui sarana perlombaan. 

Pada hari Selasa, 9 April 2019 berbagai 
sekolah di Bandung mulai dari Sekolah 
Dasar, Sekolah Menengah Pertama 
h ingga Seko lah  Menengah Atas  
berkumpul di ruang Teater GAP lantai 8. 
Mereka hadir  dalam pembukaan 
Educational English Contest (EEC), sebuah 
ajang untuk mengasah kemampuan 
berbahasa Inggris yang diadakan oleh 
Program Studi S-1 Sastra Inggris Universitas 
K r i s t e n  M a r a n a t h a . K e g i a t a n  i n i  
diselenggarakan selama dua hari pada 
tanggal 9-10 April 2019. 

GENTA-20
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MATHEMATIC MODELLING
CHALLENGE

GENTA-20

Kedua tim ini akan melanjutkan ke 
perlombaan tahap selanjutnya, yaitu 
tahap internasional.

Tim Santa Angela akan melanjutkan ke 
lomba IM2C (International Mathematic 
Modelling Challenge), sedangkan Tim 
Serviam akan melanjutkan ke lomba 
AOCMM (Computational Mathematical 
Modeling).

(Maria Rosari Sulistyo Putri, S.Pd.)

Pada Agustus sampai dengan September 
2018, SMA Santa Angela mengikuti lomba 
MMC (Mathematic Modelling Challenge) 
yang diwakili oleh Owen Nathanael Hery, 
Vanessa Tabitha Ekaputri, Aurelius Marcel 
Candra.

Tim membuat model penjadwalan jam 
tayang film di sebuah bioskop agar 
pendapatan bioskop lalu diminta untuk 
mempresentasikan model mereka. Dalam 
perlombaan ini, tim dari Santa Angela 
meraih juara .pertama

Pada bulan Oktober 2018, SMA Santa 
Angela kembali mengikuti lomba InaM2C 
(Indonesian Mathematic Modelling 
Challenge). Kali ini SMA Santa Angela 
mengirim 2 tim, yaitu Tim Santa Angela dan 
Tim Serviam.

Dalam perlombaan ini, Tim Santa Angela 
mendapatkan peringkat 1 dengan 
predikat OUTSTANDING, dan Tim Serviam 
mendapatkan peringkat 3 dengan 
predikat MERITORIOUS.

MATHEMATIC MODELLING
CHALLENGE

++--××÷÷

√ ≠ ≈ ≤√ ≠ ≈ ≤
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I n d o n e s i a  m e r u p a k a n  n e g a r a  

presidensial yang memiliki total 7 orang 

presiden sampai saat ini. Pemilu di 

Indonesia sudah dilakukan sebanyak 12 

kali yang diawali di tahun 1955. Pemilu 

adalah singkatan dari pemilihan umum 

yang bertujuan untuk mengisi jabatan 

politik tertentu. Tahun ini merupakan 

tahun pemilu bagi Indonesia. Pada 

2019, tidak seperti 5 tahun yang lalu, 

I n d o n e i s a  h a n y a  a d a  2  c a l o n 

pasangan presiden dan wakil presiden. 

Kedua pasangan tersebut memiliki visi 

yang berbeda namun tetap bertujuan 

untuk memajukan Indonesia agar 

menjadi negara yang lebih baik. Selain 

memilih calon presiden dan wakil 

presiden, rakyat Indonesia juga memilih 

calon legislatif baru untuk Indonesia. 

Ada 20 partai yang berpartisipasi 

dalam pencalonan legislatif yang baru, 

Pemilu
serta ada beberapa partai baru yang 

mengikuti pemilihan calon legislatif 

baru ini.

Tata Cara Pemi lu

> Daftarkan diri atau bila sudah 

terdaftar, kalian akan dapat 

surat pemungutan suara.

> D a t a n g l a h  k e  t e m p a t 

pemungutan suara antara jam 

7 pagi  -  12  s iang sambi l 

membawa surat suara dan E-

KTP, berikan semua berkas ke 

petugas. Jangan lupa untuk 

meng i s i  fo rmu l i r nya  dan 

tunggu panggilan.

> Pastikan surat suaramu sudah 

ditandatangani oleh ketua 

KPPS dan tidak rusak.
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> Ketentuan : Surat suara hanya 

ada boleh dicoblos 1 kali baik 

di gambar atau dinamanya.

> Setelah selesai, masukkan ke 

kotak suara dan celupkan jari 

kelingking kalian ke tinta yang 

telah tersedia sebagai bukti 

pencoblosan.

 Syarat Pemilu

· Harus berumur minimal 17 

tahun

        · Warga Negara Indonesia yang 

sah

· Terdaftar di Daftar Pemilih 

Tetap (DPT)

        · Dalam keadaan sehat baik 

jasmani maupun rohani

· Hak pilih masih diakui secara 

resmi

        · LUBERJURDIL (Langsung Umum 

Bebas Jujur dan Adil)

Pemilu di Luar Negeri
§ Pos

Ø Jika pemilih memilih 

metode pos, maka surat 

suara akan dikirim ke 

rumah masing2 dan harus 

dikembalikan ke KBRI.

§ Kotak Suara Keliling (KSK)

Ø Dalam metode ini, 

KBRI akan keliling ke kota-

kota, kemudian saat KBRI 

datang ke kota kalian 

maka kalian mencoblos.

§ Tempat Pemungutan Suara 

(TPS)

Ø Di metode ini, kalian 

datang langsung ke KBRI 

daerah kalian, seperti 

contohnya Amerika Utara 

bagian barat diurus oleh 

KBRI San Fransisco, bagain 

utara oleh KBRI New York, 

dan sebagainya.

 Jadi, sebagai generasi 

muda yang  masih baru 

dalam hal  pemi l ihan 

umum, sebaiknya hak 

m e m i l i h  t e r s e b u t  

digunakan sebaik-baiknya 

dan jangan golput sebab 

masa depan bangsa ada 

ditangan kita semua.

(Marleen Lauretta X - MIA 4)
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WARNA
BARU

adalah tugas dan tantangan tersendiri 
bagi kami, tetapi kami menyadari 
bahwa hal itu merupakan tantangan 
yang mendewasakan dan yang 
menantang kami untuk senantiasa 
bertindak bijaksana. Maka dari itu, kami 
diajak untuk selalu berpikir kritis dan 
yang utama, ialah menghadirkan Tuhan 
dalam segala perkara yang dihadapi. 
Disamping itu, kami selalu mengingat 
dan menyadari akan motivasi kami. 
Cinta dan cita merupakan motivasi 
kami, dimana kami yang telah 
merasakan c inta Tuhan dalam 
panggilan-Nya dan membagikan cinta 
tersebut kepada banyak orang. 
Semoga kehadiran kami dapat 
memberikan warna-warna baru dalam 
perjalanan hidup kita sehari-hari.
Pencapaian kami hingga saat ini 
bukanlah semata-mata berkat kuat dan 
perkasa kami, sebab lelah, cemas, dan 
jenuh adalah bentuk nyata kelemahan 
diri. Perjalanan kami masih panjang. 
Maka dari itu, kami memohon kepada 
bapak, ibu, dan saudara-saudari untuk 
mau mendoakan kami yang masih 
berjuang ini, sehingga kami dapat selalu 
berjalan bersama meniti jalan dan 
menelusuri jejak kehendak-Nya, sebab 
“Tanpa kamu, aku tak bisa berbuat 
apa-apa”.

(Damianus Havenew Rumondor)
X MIA-1

Sejak tahun ajaran 2018-2019, kami para 
seminaris tahun I Seminari Cadas Hikmat 
– Bandung ditempatkan di SMA St. 
Angela untuk menjalani  proses 
pendidikan formal pada umumnya. 
Kesempatan untuk bersekolah di SMA 
St. Angela bukan merupakan suatu hal 
y a n g  b e r a t ,  m e l a i n k a n  s u a t u  
kesempatan yang menarik. Hadir di 
sekolah ternama sebagai satu keluarga 
kecil yang beranggotakan 9 orang 
menuntut kami mengubah pola pikir 
demi masa depan yang lebih cerah. 
Keputusan untuk menjalani hidup 
sebagai abdi Tuhan merupakan pilihan 
kami masing-masing. Memilih berarti 
harus mengorbankan hal yang lain 
untuk pilihan tersebut. Oleh karena itu, 
kami harus mau dan mampu untuk 
keluar dan meninggalan “zona 
nyaman”, berani untuk meninggalkan 
orang tua,  ke luarga,  sahabat ,  
kebebasan dan kebiasaan yang lama, 
bahkan harus meninggalkan pacar? 
Kami meyakini bahwa kami dipanggil 
untuk dapat menjadi pribadi yang utuh 
dan berintegritas, oleh karena itulah 
kami ditempatkan di SMA St. Angela – 
Bandung.
Banyak pengalaman yang kami alami 
sepanjang setahun ini, mulai dari 
pengalaman suka, senang, duka, dan 
sedih, apalagi ketika salah seorang dari 
kami memutuskan untuk keluar dari 
jalan panggilan khusus ini. Jatuh 
bangun dalam hidup panggilan 
merupakan hal biasa bagi kami, tetapi 
hal yang tidak biasa ialah jatuh cinta . 
Tugas sekolah dan tugas seminari 
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- Y.B. Prasetyantha, MSF

Tuhan, kutahu cintaku terbatas
dan tak sempurna,
tetapi ku mau mencintai-Mu tanpa syarat,

sebagaimana Engkau
telah mencintaiku tanpa syarat
dengan cinta-Mu yang sempurna
dan tiada batas
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Cinta itu berprakarsa, yang mengundang 
langkah pertama, dimana Allah memanggil 
kami semua dengan cintaNya yang 
berprakarsa untuk melangkah serta 
menempuh kehidupan yang baru di 
Seminari Menengah Cadas Hikmat. 

Dengan cintaNya, kami harus mampu untuk 
selalu melayani sesama dan juga melayani 
Allah dengan kasih dan cinta. Berjalan 
bersama dalam sejarah adalah hal yang 
selalu kami nikmati setiap saat, dimana jika 
kami berjalan bersama-sama, maka kami 
akan kuat serta menjadikan perjalanan 
tersebut sebagai sejarah yang tak akan 
dapat dilupakan begitu saja. 

Hidup itu anugerah, hidup itu hadiah. 
Anugerah yang Allah berikan kepada kami 
adalah ketika kami dapat bersekolah di SMA 
St. Angela, dimana kami dapat bertemu 
dengan orang-orang baru serta metode 
pembelajaran di SMA St. Angela kelak akan 
menjadi bekal hidup kami di t ingkat 
pendidikan lain yang lebih tinggi.

Sebagai orang muda kami harus mampu 
memberi cinta kepada sesame lewat 
pelayanan yang kami berikan. Selain cinta, 

kami harus mampu berjalan bersama-sama 
dengan para teman-teman seminaris 
maupun dengan teman sekolah, sehingga 
k a m i  d a p a t  m e n u m b u h k a n  s e r t a 
memelihara relasi kami dimanapun kami 
berada dengan sebaik mungkin, sehingga 
dengan menumbuhkan dan memelihara 
akan melahirkan benih-benih yang baik 
pula. Bersyukur selalu kepada Allah dengan 
segala pemberianNya kepada kami, itulah 
yang harus selalu kami lakukan setiap saat, 
karena kasih Allah itu besar dan berarti bagi 
kami semua.

(Johanes Rikardo)
 X IIS-1

ALLAH CINTA
HIDUP MUDA

ALLAH CINTA
HIDUP MUDA
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Violetta, Ria Aurelia Marsi, Maurin 
Yosilaurentina, Clara Elsa Ratnanda, 
Jeanetta Angelica, Gabriella Karyn 
Chrysanti, Imelda Christian Thehella, 
Daniel Arief Putra, Theodorus Farrel 
A v e l i n o ,  R a d i t y a  D e w a n g g a  
Hadiwijaya, Steven Kent Chandra, 
Agustinus Tobias, Nicholas Yoel 
Supriadi, Reynaldo, Owen Nathanael 
Hery,  Jethro Xavier ,  Chandra 
Wahyudi, Michael Bryan Nathanael 
Hattu, Valdis Salim, Vincentius Valent, 
dan Elbert Roderick Wibisono.

Paduan suara ini mengikuti SAYCF 
(Saint Angela Youth Choir Festival) 
yang diselenggarakan pada tanggal 
29 Agustus – 1 September 2018 di 

Paduan suara SMA Santa Angela 
mulai dibentuk tahun 2005. Pada 
mulanya paduan suara ini dibentuk 
untuk mengisi tugas pelayanan 
dalam misa, baik misa sekolah 
maupun misa di gereja. 
Awalnya, paduan suara ini hanya 
beranggotakan siswa putri saja, 
namun seiring berjalannya waktu, 
s iswa putra dibutuhkan untuk 
perkembangan paduan suara ini. 
Mulai terlibat dalam kegiatan sekolah 
sepert i  pentas seni ,  pameran 
pendidikan, serta acara pelepasan 
kelas 12. Paduan suara SMA Santa 
Angela juga mulai berpartisipasi 
dalam pagelaran paduan suara 
perayaan Santa Caecilia di gereja 
Katedral St. Petrus Bandung dan 
tahun 2012 dan berpartisipasi dalam 
acara Ursuline Youth Camp. 

Tahun 2016 mulai mencoba untuk 
mengikuti lomba Paduan Suara. 
Lomba yang diikuti adalah Polban 
Youth Choir Festival dan meraih juara 
pertama. Tahun 2017 mengikuti 
Festival Paduan Suara XXV tingkat 
Nasional yang diadakan oleh ITB dan 
meraih medali perak. Para Siswa yang 
terlibat : Jenifer Caroline Kurnia, 
Gabriella Amanda Hermina, Fanny 
Fransisca Synanta, Natalia Adinda 
Putri, Puela Rue, Amelia Bernike, 
Ceciely Chelly, Kristina Natasha 
Widhiastie, Estevania Putri Shanita, 
Veronika Earline Pudji, Devina Gloria, 
Gabriella Phebee, Vania Chrysilla, 
Angelina Skolastika Rosa, Martina 
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Kampus Santa Angela Bandung dan 
meraih medali perak. Para siswa yang  
terlibat : Kenny Melvern Effendi XII MIA 1, 
David Permana XII MIA 2, Vigilius Zemy 
Avellino XII MIA 2, Elbert Roderick 
wibisono XII MIA 2, Amelia Bernike 
Gunasendjaja XII MIA 3, Owen 
Nathanael  Hery XII MIA 3, Anastasia 
Giovanka Matahelemual XI MIA 1, 
Elfrida Virginia Trisha XI MIA 1, Erica 
Rubetta XI MIA 1, Brandon Jeremy Ray 
XI MIA 1, Vandita Kusumawardaya XI 
MIA 2, Alexandra Rinanti Nanda Murti XI 
MIA 2, David Prasetya XI MIA2, Nathan 
Matthew Kurnia  XI MIA3, Gloria Audrey 
Prabowo XI MIA 3, Maximilianus 
Valerian XI MIA 3, Erwin Bahari XI MIA 3, 
Juwita Djaruma XI MIA 3, Maria Francia 
Mirabelasani XI MIA 3, Shella Harmonia 
XI MIA 3, Valencia Celine XI MIA 4, 
Sheridan Tedjasurya XI MIA 4, Bonifasius 
Melkhior Abimanyu XI MIA 4, Sein Audie 
Sutantio XI MIA 5, Joseph Hansel XI MIA 
5, Thomas Aquino Giri Pratama XI MIA 5, 
Sean Patrick Wirabuana XI MIA 5, 
Kathleen Felicia Tan XI MIA 3, Anastasia 
Desi Syamsari XI MIA 5, Ayleen Renata XI 
IIS 1, Canissa Effendi XI IIS 1, Evelyne 
Felicia XI IIS 1, Marsellin Nauli Debrita XI 
IIS 2, Celia Trixie Gani Pasaribu XI IIS 2, 
Felicia Ancila XI IIS 2, Vannesa Michelle 
XI IIS 2, dan Priskilla XI IIS 2.

Di tahun yang sama di bulan 
November, paduan suara ini kembali 
berpartisipasi dalam Pagelaran 
Paduan Suara Gerejawi “Pujilah 
T u h a n ,  H a i  J i w a k u ”  y a n g  
d i se lenggarakan o leh Gere ja 
Katedral St. Petrus Bandung. Para 
siswa yang  terlibat : Hizkia Desy 
Natalia X MIA 1, Melly Aryanti X MIA 1, 
Stefanus Adrian X MIA 1, Fadila 
Agesya Pikaranti X MIA 2, Gregorius 
Christoporus Adipraseto Hasnadi X 
MIA 2, Levina Aprilia Tri Suprana X MIA 
2, Cornelia Jessica Hendrawan X MIA 
4, Delpuerto Mark Abiyoga X MIA 4, 
Fidelia Kintan Citra Andela X MIA 4, 
Mikaela Adora Jasmina  X MIA 4, 
Ignatius Darren Widarmawan X MIA 4, 
Robertus Marcelino Putra X MIA 4, 
Teresa Avila Prastuti X MIA 4, Kent 
Fellirian X MIA 5, Wanny Thirsa Lidia 
Naa X MIA 5, Michelle Gracia 
Nathanael X IIS 1, Gregorius Diaz 
D e i v a  X  I I S  2 ,  V a n d i t a  
Kusumawardaya XI MIA 2, Juwita 
Djaruma XI MIA 3, Nathan Matthew 
Kurnia XI MIA 3, Bonifasius Melkhior 
Abimanyu XI MIA 4,
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Elfrida Virginia Trisha XI MIA 1, 
Erica Rubetta XI MIA 1, Alexandra 
Rinanti Nanda Murti XI MIA 2, David 
Prasetya XI MIA 2, Gloria Audrey 
Prabowo XI MIA 3, Katheleen Felicia 
Tan XI MIA 3, Juwita Djaruma XI MIA 3, 
Maria Francia Mirabella Sani XI MIA 3, 
Shella Harmonia XI MIA 3, Nathan 
Matthew Kurnia XI MIA3, Valencia 
Celine XI MIA 4, Vina Nathania 
Anggriawan XI MIA 4, Anastasia Desi 
Syamsari XI MIA 5, Joseph Hansel XI 
MIA 5, Sean Patrik Wirabuana Putra XI 
MIA 5, dan Vanessa Michelle XI IIS 2. 

Sampai hari ini Paduan suara SMA 
Santa Angela didampingi oleh : Diana 
Mareta, S,Pd., Maria Rosari Sulistyo 
Putri, S.Pd., dan Bernadus Yuandika 
Candrawisnu. Dan paduan suara ini 
tetap mengisi tugas koor di sekolah, 
ikut ambil bagian kegiatan sekolah, 
serta mengisi pelayanan di gereja-
gereja.  

(Diana Mareta, S.Pd.)

Sheridan Tedjasurja XI MIA 4, 
Anastasia Desi Syamsari XI MIA 5, 
Joseph Hansel  XI MIA 5, dan Sean 
Patrick Wirabuana Putra XI MIA 5. 

Di Tahun 2019, paduan suara ini 
mengisi acara dalam pembukaan 
“Kompetisi Nasional Manajemen 
Resiko” yang diselenggarakan oleh 
UNPAR pada hari Jumat, 5 April 2019 
dengan conductor Alfonsus Albert. 
Para siswa yang  terlibat : Hizkia Desy 
Natalia X MIA 1, Fadila Agesya 
P ikarant i  X  MIA 2 ,  Gregor ius  
Christoporus Adipraseto Hasnadi X 
MIA 2, Valerian Dananjaya Mula 
Prasetya X MIA 2, Kevin Praditha 
Giuniano X MIA3, Fidelia Kintan Citra 
Andela X MIA 4, Teresa Avila Prastuti X 
MIA 4, Cornelia Jessica Hendrawan X 
MIA 4, Maria Adelia Puspa Anjani X 
MIA 5, Rafaella Aylani X IIS 1, 
Tambunan Evie Christine X IIS 1, 
Gregorius Diaz Deiva X IIS 2, Bernarda 
Marleyriyanda Dikharisma Amap X IIS 2, 
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Bulan Januari 2019 lalu, sekolah kami SMA 
St.Angela melakukan kegiatan studi 
banding dengan SMA Karang Turi. Kegiatan 
ini berlangsung bersamaan dengan 
kegiatan Angela Cup yang ke 34. Dalam 
kegiatan ini tiap sekolah mempresentasikan 
program OSIS sekolah masing-masing. 

Sebenarnya kegiatan studi banding ini 
merupakan kegiatan diluar program kerja 
kami. Tetapi kami tidak menolak keseparan 
untuk menerima SMA Karang Turi untuk 
melakukan studi banding.

Banyak hal yang kami dapatkan dalam 
kegiatan ini, kami mendapat banyak 
inspirasi dan referensi untuk kegiatan OSIS 
sekolah kami masing-masing kedepannya. 
Selain itu, kami juga mendapat banyak 
teman baru. 

Kami, sebagai pengurus PK dan OSIS SMA 
St.Angela mempresentasikan tentang MPLS, 
Pemilihan pengurus OSIS dan PK, LDKS, dan 

masih banyak lagi. Sementara SMA Karang 
Turi juga mempresentasikan kegiatan OSIS 
nya yang sangat berfariasi dan menarik. 
Mulai dari siaran radio, menjual kaos, dan 
masih banyak lagi.

Kegiatan dilanjutkan dengan makan 
bersama, perform dari SMA St.Angela 
sebagai tuan rumah. Lalu kami mengajak 
SMA Karang Turi untuk melakukan tour 
campus mengelilingi sekolah kami. Mulai 
dari LPMK, Lab Bahasa, dan kelas. Kami juga 
mengajak SMA Karang Turi untuk melihat 
jalannya pertandingan Angela Cup. 

Kegiatan studi banding kami selesai sekitar 
pukul 13.00, kami mengantar SMA Karang 
Turi hinggal kembali ke bus mereka. 
Kegiatan tersebut merupakan kegiatan 
yang tak akan pernah bisa dilupakan.

(Serafica Dhara Ayuandika) 
XI MIA 4
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STUDY TOUR
KELAS XII

M A L A N G

Park & The Legend Star lalu ke Jatim Park 
hingga sore. Setelah sampai di sana pk 
11.00, kami langsung menyerbu Dino Park 
yang termasuk bagian dari Jatim Park 3 itu 
lalu melihat-lihat patung dinosaurus di sana. 
Rasanya lebih enak belajar sejarah di sini 
daripada di sekolah ya...

    Untuk masuk ke Dino Park, kita cukup 
menunjukkan gelang di tangan kita 
(tentunya tiket masuk) lalu bisa langsung 
menikmati semua wahana di sana dengan 
gratis. Menurut saya koleksi dino di sini 
lumayan lengkap dan cukup menarik, 
hanya saja untuk makan di sana sedikit repot 
karena harus membeli makanan memakai 
kartu khusus yang diisi saldo terlebih dahulu 
sehingga saya harus patungan dengan 
teman lain untuk mengisi kartu tersebut 
k a r e n a  b i a y a n y a  l u m a y a n  m a h a l . 
Kemudian saya berjalan berkeliling wahana 
serta menaiki beberapa wahana. Faktanya 
saat saya hendak membuang sampah, 
saya sempat terkejut saat melihat ada 
sarang tawon di dalam tempat sampah 
tersebut hingga mulai saat itu saya mulai 
berhati-hati saat hendak membuang 
sampah. Sebenarnya wahana di sana 
termasuk ramah anak, hanya saja ada 
beberapa wahana seperti kora-kora dan 
tembak-tembakan laser yang sedikit 
ekstrem. Selain itu, karena pengunjung di 
sana penuh sekali, saya harus mengantri 
untuk menaiki kereta dino yang membawa 
kami keliling wahana. 

     Selain itu wahana The Legend Star juga 
cukup menarik untuk dilihat serta foto-foto. 

     Pada hari Senin hingga Jumat, 10-14 
Desember 2018, kelas XII SMA Santa Angela 
berangkat ke Malang menggunakan 6 bus 
untuk menjalani study tour. Sementara 
perjalanan pulang pergi memakan waktu 36 
jam yaitu sejak Senin siang hingga Selasa 
pagi dan Kamis siang hingga Jumat pagi. 
Sementara kegiatan study tour hanya 
dilakukan 3 hari yaitu sejak Selasa pagi 
hingga Kamis pagi. Tempat tujuan study tour 
tahun ini berbeda dengan angkatan 
sebelumnya, yakni ke Yogya. 

     Setelah bermalam di bus, rombongan 
kami tiba di SMA Selamat Pagi Indonesia 
(tepatnya di Kota Batu) pada pukul 06.00. 
Setelah sampai, kami menaruh barang-
barang kami di hotel Transformer Center lalu 
beristirahat sejenak dan bersih-bersih, 
sementara beberapa teman lain yang 
menginap di hotel lain ikut menggunakan 
fasilitas hotel pagi ini. Kapasitas orang pr 
kamar di hotel ini adalah 2-4 orang. Setelah 
sekitar sejam, kami menuju aula khusus SMA 
Santa Angela di Transformer Center 
kemudian breakfast (karena ada sekolah 
Regina Pacis Bogor yang menggunakan 
aula lain saat itu). Kami menikmati waktu 
santai kami selama 4 jam dengan menonton  
pertunjukan dan menerima upacara 
pembukaan di arena pertunjukan untuk 
kemudian makan siang dan menuju ke Dino 
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S e h i n g g a  t i d a k  t e r a s a  j a m  t e l a h 
menunjukkan pk 17.00 yang berarti kami 
harus kembal i  ke bus untuk bers iap 
menonton Transformer Center Spectacular 
Night Show pk 19.00  nanti. Setelah makan 
malam, akhirnya momen yang kami tunggu-
tunggu pun tiba. Kami menuju lapangan 
pertunjukan untuk menonton pertunjukan 
dar i  anak -anak  SMA Se lamat  Pag i 
Indonesia. 

 Dengan tema “Show of Glory”, 
mereka menunjukkan bakat-bakat mereka 
dalam berakrobat dan berakting dengan 
sangat luar biasa, ditambah efek cahaya, 
musik, dan properti yang luar biasa tidak 
akan ada yang menyangka jika semua itu 
dibuat dan dirancang hanya oleh anak-
anak SMA yang masih sekolah. Saya merasa 
takjub dan kagum atas kerja keras dan 
kemauan mereka untuk membuat show 
tersebut.

     Ditambah skenario adegan yang 
terinspirasi dari kisah nyata membuat 
pertunjukkan malam itu sangat menyentuh 
hati. Adegan-adegan tersebut terinspirasi 
dari kisah hidup anak-anak SMA Selamat 
Pagi Indonesia sebelum mereka tiba di 
sekolah tersebut. 

 Bahwa mereka kebanyakan 
berasal dari keluarga yang kurang mampu 
atau yatim piatu dan merasa putus asa di 
masa lalunya atau trauma yang membuat 
mereka merasa tidak akan sanggup 
menjalani hidup ke depannya. Namun 
setelah mereka tiba di SPI, mereka mulai 
menyadari bahwa banyak orang yang juga 
pernah memiliki masa lalu kelam seperti 
mereka namun tidak kehilangan semangat 
dan daya juang namun berusaha untuk 
bangkit dan menunjukkan pada semua 
orang bahwa mereka bisa. Perasaan itu 
mereka bangun selama bertahun-tahun 
selama mereka bersekolah di SPI dengan 
dibantu kakak kelas mereka terdahulu yang 
terus menyemangati mereka. 

     Suasana show tersebut terus terbawa 
hingga memasuki sesi Today is Tommorow. Di 
sesi ini para mentor kami (kakak-kakak 
angkatan pertama dan kedua SMA SPI) 

mensharingkan pengalaman berjuang 
melawan rasa malu dan terpuruk akibat 
keadaan keluarga mereka di masa lalu 
ataupun masa lalu mereka. Selain itu 
mereka juga mensharingkan pengalaman 
mereka membina adik-adik kelas mereka 
yang ketika baru memasuki SPI sangat 
terpuruk bahkan tidak dapat berbicara di 
awal perkenalan mereka.

     Salah satu sharing yang sangat 
menyentuh hati saya adalah kisah kak Maria 
yang harus menyaksikan ibunya meninggal 
karena bunuh diri akibat tetekan masalah 
keluarga dan hutang serta ayahnya yang 
meninggalkannya sendiri bersama adiknya 
sehingga mereka harus bertahan hidup 
tanpa siapa-siapa dan itu membuatnya 
tertekan selama bertahun-tahun. Namun 
ketika sampai di SPI, ia menyadari ada 
rekannya yang bahkan belum pernah 
melihat dan tidak tahu siapa orang tua 
kandungnya dan tinggal di panti asuhan 
sejak kecil. Dari sana ia merasa bahwa ia 
tidak cukup bersyukur atas hidupnya saat ini 
dan mulai membangkitkan semangat 
dalam dirinya bahwa ia akan terus berusaha 
dan berjuang untuk menata masa depan 
hidupnya serta mewujudkan cita-cita 
ayahnya untuk membeli sapi yang dalam 
kondisi keluarga sepertinya  menganggap 
sapi adalah sesuatu yang berharga dan 
mahal.
     Dari cerita tersebut saya menyadari 
betapa tidak bersyukurnya saya selama ini 
dan banyak mengeluh seolah Tuhan belum 
mencukupkan berkat pada saya. Namun 
dari situsaya lebih berusaha untuk lebih 
mensyukuri hidup dan selalu menjaga 
semangat saya agar tidak hilang. Malam itu 
saya kembali ke kamar hotel dengan 
perasaan letih tetapi senang dan akan 
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pelajaran berharga akan pentingnya 
bersyukur dan menghargai apa yang kita 
punya.

     Pagi hari pk 07.00 saya mengunci pintu 
kamar lalu bersama-sama berangkat 
sarapan ke aula Transformer Center. Hari ini 
saya merasa sangat bersemangat karena 
akan bermain di area Transformer Center 
dan mengunjungi Museum Angkut. Setelah 
menjalani sesi P.A.K.S.A (Pray, Attitude, 
Knowledge, Skill & Action) per kelas selama 
sejam, seluruh s iswa dibagi menjadi 
beberapa kelompok dan menjalankan misi-
misi tertentu. Misi-misi tersebut di antaranya 
menyusun puzzle, mengisi air di botol 
dengan air sungai menggunakan baju, 
hingga permainan lainnya yang melatih 
kerjasama dan kelincahan. Hal yang paling 
saya suka adalah saat saya mengunjungi 
area permainan kelinci di mana saya bisa 
mengelus-elus kelinci di sana yang berbulu 
halus dan lembut... Setelah sesi selesai, saya 
kembali ke hotel lalu bersih-bersih dan 
makan siang di Warung Wareg. 

    Setelah itu, dengan bus kami bergegas ke 
Museum Angkut. Saya terkaget-kaget saat 
melihat museum angkut dari jauh, karena di 
lantai paling atasnya ternyata terparkir 
pesawat yang cukup besar dan bagus. Saya 
berkeliling-keliling museum angkut sambil 
m e m b e l i  m a k a n a n  d a n  m e n o n t o n 
pertunjukan seru di dalamnya hingga tidak 
terasa jam menunjukkan pk 16.15. Kemudian 
saya bergegas menuju Pasar Apung 
Nusantara yang berada di sebelahnya. 
Suasana di dalam pasar tersebut mirip sekali 
dengan pasar sungguhan yang berjualan di 
tepi sungai besar dan saya betah berlama-
lama di sana untuk membeli makanan dan 
barang-barang menarik lainnya. Hingga 
jam sudah menunjukkan pk 17.30 yang 
artinya saya harus kembali ke bus.

    Setelah makan malam di sebuah restoran 
prasmanan, saya kembali ke hotel untuk 
beristirahat dan bersih-bersih. Malam itu 
rasanya lelah sekali, dan dalam 4 jam saya 
harus sudah check-out hotel lagi. Jam 23.00 
saya turun dari kamar setelah mengecek 
tidak ada barang tertinggal lalu langsung 
menuju ke bus. Esok harinya kami harus 

GENTA-20

berangkat ke Bromo untuk menikmati Sunrise 
di Bromo. Untuk mencapai puncak Bromo 
kami harus menyewa jeep selama 1 jam. 
Namun perjalanan tersebut terbayar 
dengan indahnya pemandangan di 
sana....apalagi di tengah sejuknya udara, 
s a n g a t  m e n a m b a h  k e i n d a h a n 
pemandangan. Setelah itu kami turun lagi 
menggunakan jeep untuk mencapai 
puncak kawah. Sesampainya di sana, kami 
menaiki kawah putih dengan berjalan kaki. 
Namun dikarenakan saya ingin cepat 
sampai di atas, saya menaiki kuda  dengan 
biaya Rp 15.000 setelah ditawar. Lumayan 
mengistirahatkan lutut saya yang sudah 
mulai kesemutan akibat kelelahan. Setelah 
turun dari kawah, saya berjalan-jalan di pasir 
Bromo yang cokelat. 

 Rasanya berbeda sekali saat 
melewatinya karena berbeda dengan pasir 
pantai yang berwarna putih. Setelah puas 
berjalan-jalan, saya kembali ke bus untuk 
menikmati makan siang sekaligus bersih-
bersih badan yang sudah kumal terkena 
keringat dan debu. Setelah kenyang dan 
segar, akhirnya saya kembali ke Bandung 
dengan perasaan puas dan senang karena 
telah melewati semuanya dengan baik. 

(Monica Margaretha XII MIA 1)
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Jerih Payah Menggapai

 
ATAP GARUT

Gunung CIkuray
 

2.821 Mdpl

Jerih Payah Menggapai

 
ATAP GARUT

Gunung CIkuray
 

2.821 Mdpl

Jumat, pada hari ini kami melakukan 
kegiatan upacara guna meresmikan 
kegiatan pendakian kami. Setelah itu kami 
siap – siap berangkat ke Garut. Kami pergi 
dari Bandung menuju basecamp Tapak 
Geurot, Cikajang yang merupakan salah 
satu jalur pendakian yang kami gunakan. 
Perjalanan kami memakan waktu sekitar 
lima jam-an. Sesampainya disana kami 
cepat-cepat merapikan tas carrier kami lalu 
dilanjutkan dengan makan malam dan 
istirahat yang cukup, untuk persiapan besok.

Keesokan harinya kami bangun jam empat 
dan makan pagi agar kami masih memiliki 
waktu sejenak sebelum pendakian untuk 
mencerna makanan kami. Pada jam tujuh 
pagi kami sudah berada dilapangan untuk 
melakukan pemanasan. Teman-teman 
harus mengetahui nih, pemanasan itu akan 
sangat berguna untuk pendakian karena 
dengan pemanasan yang baik otot kalian 
tidak akan mudah terkena cramp. Setelah 
itu kamipun berdoa, karena sumber 
segalanya berasal dari yang Maha Kuasa. 
Lalu kamipun pergi mendaki, karena kami 
masih siswa-siswi jadi kami pergi mendaki 
dengan di temani  o leh kakak-kakak 
pembina kami. Lumayan jauh perjalanan 
kami dari basecamp sampai ke pos 1 maka 
dar i  i tu  kamipun ber i s t i rahat  untuk 
mengumpulkan tenaga kami lagi. 

Bersyukurlah buat teman-teman Genta 
yang sering melakukan latihan fisik karena 
fisik yang bagus akan membuat kalian tidak 
cepat lelah dalam pendakian, makanya 
disarankan untuk temen-teman Genta agar 
tidak malas latihan fisik, ubahlah  pola pikir 
kalian karena latihan fisik sangatlah berguna 
ketika kalian mendaki nanti. Dari pos 1 ke pos 
2 kami istirahat dua kali. Di sela-sela istirahat, 
kami tukar-tukaran tas baik oleh kakak-
kakak pembina kami. Jadi untuk kalian yang 
takut nantinya keberatan membawa tas 
carrier, tenang saja selagi kalian pergi 
bareng temen kalian dan bareng orang 
dewasa atau orang yang berpengalaman 
kalian akan aman. Tapi lebih seru lagi ketika 
ada para pendaki yang sejalur dengan 
kalian, siapa tahu dapat jodoh hehe.. Di pos 

Hai teman – teman Genta, apakah kalian 
pernah naik gunung ?, atau suka dengan 
pemandangan dari atas gunung ?, atau 
belum pernah karena takut naik gunung ? 
Begini nih untuk kalian yang masih ragu – 
ragu atau masih khawatir akan apa yang 
terjadi karena merasa baru pertama kalinya 
mendaki. 

Kali ini kami siswa dan siswi SMA Santa 
A n g e l a  y a n g  m e n g i k u t i  k e g i a t a n 
ekstrakulikuler PANTALA (Pecinta Alam SMA 
S a n t a  A n g e l a )  a k a n  m e m b a g i k a n 
pengalaman hiking kami dalam mendaki 
gunung. Kami melakuakn perjalanan ke 
Gunung Cikuray yang berada di garut, jawa 
barat. Dengan ketinggian 2.821m dan 
merupakan gunung tertinggi di Garut. 
Mendengar ketinggian pasti sebagian dari 
teman-teman Genta merasa takut, apalagi 
kalau perempuan. Pasti pikirannya sudah 
dipenuhi hal-hal yang tidak-tidak seperti 
takut pegel, nanti lelah, terus merasa bahwa 
dirinya tidak sanggup untuk mendaki. 
Tenang teman- teman Genta awal-awal 
kamipun merasakan hal yang sama, namun 
dengan persiapan yang matang baik fisik 
dan peralatan kami akhirnya mampu 
menggapai puncak Gunung Cikuray.

GENTA-20
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2 kami memakan waktu yang lama untuk 
beristirahat karena untuk ke pos 3, tanah 
tidaklah landai lagi melainkan sangat curam 
dan sangat jauh untuk ke pos 3. Di antara 
pos 2 dan 3 ini kami banyak berhenti dan 
beristirahat, tidak main-main jalur ini karena 
sangatlah susah untuk dilangkahi tapi 
semangat yang kakak- kakak kami berikan 
dan dorongan dari teman-teman kami yang 
sudah membantu kami dalam membawa 
tas kami, kamipun masih terus melanjutkan 
mendaki. 

Diperantaran pos 2 dan 3 pun kami berpisah 
menjadi dua untuk para pria yang masih 
sanggup jalan diberikan kesempatan untuk 
duluan dan untuk para perempuan 
diberikan istirahat yang cukup lama agar 
bisa dapat menggumpulkan tenaga. 
Walaupun begitu teman-teman lelaki kami 
sebagian tidaklah sampi duluan melainkan 
kami yang perempuan sampai lebih dahulu. 

Memang karena teman laki-laki kami 
membawa tas satu orang satu dan kami 
hanya membawa tas satu dan itupun ganti-
gantian memakainya, karena tas kami 
sempat dibawakan oleh para kaka 
pembina kami. Awal kami melihat saung pos 
3 kami sudah sangat senang takjub tak 
percaya  karena dari tadi kami jalan kami 
tak pernah sampai-sampai dan akhirnya 
kami sampai. Kamipun menunggu yang lain 
dengan membuat tenda. Karena kami 
sampai pada siang hari dan saat itu terjadi 
gerimis kaka pembina kami membagi 
pekerjaan, ada yang masak dan ada yang 
memasang tenda agar waktu dapat 
digunakan dengan efektif dan efisien. 
Selesai dari memasak dan membereskan 
alat-alat kamipun mulai tidur siang karena 
kami berusaha memulihkan tenaga kami 
untuk melanjutkan acara kami nanti sore. 

Kami ingat betul siang itu sebelum kami 
beristirahat kabut tebal menutupi tempat 
kami, sulit rasanya melihat. Entah mengapa 
sore itu secara perlahan kabut mulai hilang 
dan keindahan pemandangan yang kami 
tunggu mulai menunjukan keindahannya, 
perlahan namun pasti langit mulai menjadi 

jingga, awan bergerak perlahan sejajar 
dengan kami, pegunungan yang berada di 
depan kami mulai nampak, dan momen 
itupun kami abadikan dengan berfoto  
Malam harinya kami tidur lebih awal karena 
tengah malam nanti kami harus bangun dan 
melakukan pendakian ke puncak. Suatu 
pengorbanan bagi kami untuk melewatkan 
waktu tidur malam kami dengan mendaki 
untuk sampai ke puncak. 



Perjalanan menuju puncak sangatlah berat, 
dengan medan curam yang seringkali sulit 
untuk kami lalui. Selama pendakian ini kami 
tidak hanya membawa beberapa carrier 
d a n  s a l i n g  t u k a r  m e n u k a r  k e t i k a 
membawanya, satu carrier diisi dengan 
keperluan beberapa orang. Kurang lebih 
kami berjalan 3 jam 30 menit untuk 
mencapai puncak. 

Sesampainya kami diatas terbayar semua 
jerih payah kami dengan pemandangan 
sunrise yang indahnya luar biasa, sungguh 
tak dapat dijelaskan dengan kata-kata 
keindahan yang kami lihat, hanyalah 
panjatan syukur yang kami bisa ucapkan, 
sungguh tak menyangka kami  b i sa 
mencapai puncak ini. Kami berfoto-foto dan 
beristiraha sambil menikmati indahnya 
pemandangan yang telah diciptakan 
Tuhan yang Maha Esa. 

Setelah beberapa jam kamipun kembali 
menuruni gunung, sampai di pos 3 kami 
beres-beres perlengkapan kami lalu turun 
kembali ke basecamp.  Selama perjalanan 
ke Bandung kami tidak bisa berhenti 
memikirkan keindahan yang kami lihat, 
sungguh  t idak  akan  kami  l upakan 
perjalanan ini, kami belajar menjadi 
seseorang yang lebih peduli, susah dan 
s e n a n g  k a m i  j a l a n i  b e r s a m a , 
kehangangatan sebuah persahabatan 
yang kami rasakan, bimbingan yang baik 
dari para pembina membuat kami berhasil 
dan mampu menggapai puncak Gunung 
Cikuray.

(Selly Marselina)
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Sabtu pagi, 16 Februari pukul 08.00 kami 
m e m p e r s i a p k a n  d i r i  k a m i  u n t u k  
melangsungkan kelas lapangan di daerah 
Cikole, Lembang yang bertujuan untuk 
mempraktekkan dan melatih materi yang 
sudah diajarkan di dalam kelas. Persiapan 
yang sudah kami lakukan dari hari-hari 
sebelumnya pun sangat mempermudah 
kegiatan kami. Perjalanan dari St. Angela 
menuju Cikole menempuh waktu kurang 
lebih satu jam, setelah sampai kami 
melakukan pemanasan agar pada saat 
berkegiatan tidak ada satupun dari kami 
yang cidera. Setelah selesai melakukan 
pemanasan  kami  pun  me lakukan  
perjalanan, jalan yang kami tempuh sangat 
bervariasi mulai dari jalanan coral, jalanan 
lumpur, kebun warga, dan hutan belantara. 

Kami juga tidak hanya berjalan mengikuti 
jalan tetapi kami belajar juga mengenai 
navigasi  dasar.  Setelah sampai di  
basecamp kami beristirahat sebentar, 
karena hari masih panjang kami tidak 
langsung mendirikan camp tetapi kami 
melakukan kegiatan mobile transit atau 
potong kompas, tujuan dari kegiatan kami 
ini untuk melakukan navigasi dalam medan 
tertutup sebagai contoh jika kita tersesat 
didalam hutan yang rapat kita harus 
berjalan patuh pada sudut yang kita yakini 
akan menuntun pada pertolongan atau 
tempat yang kita ketahui. Pada saat 
melakukan mobile transit kami dibagi 
menjadi dua kelompok dan masing-nasing 
dibimbing oleh satu mentor, hal yang 

pertama kami lakukan adalah menentukan 
arah yang sesuai menggunakan kompas 
lalu orang paling depan membuka jalan 
dengan menggunakan golok dan orang 
paling belakang memsatikan bahwa si 
pembuka jalan berjalan lurus pada 
sudutnya. Medan yang kami tempuh 
beragam dari yang cukup terbuka sampai 
yang tertutup, dan kami juga dihadapkan 
oleh tanaman-tanaman berduri, tetapi kami 
sebisa mungkin harus melewati jalur tersebut 
karena kalau kami tidak patuh sudut bisa-
bisa kami tidak akan sampai ditujuan. 

Setelah melakukan kegiatan mobile transit 
kami kembali ke basecamp dan membuat 
campcraft yang terdiri dari shelter, api, dan 
makanan tetapi yang menjadi fokus kami 
adalah shelter karena berguna untuk 
melindungi kami, kami membuat shelter 
dalam bentuk bivouac buatan yaitu tempat 
berlindung yang terbuat dari ponco yabg 
dibentuk seperti segitiga. Kami dibentuk 
menjadi tiga kelompok dan sama seperti 
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kegiatan mobile transit kami dibimbing oleh 
tiga mentor. Hampir setengah jalan kami 
membuat shelter buatan kami beristirahat 
dulu untuk makan siang, saat selesai makan 
siang tiba-tiba hujan yang cukup deras turun 
untungnya karena persiapan dan shelter 
kami sudah hampir mau selesai, barang-
barang bawaan kami terlindungi walau ada 
beberapa yang bocor. 

Setelah hujan reda kami mulai membenahi 
shelter kami agar jika hujan datang lagi tidak 
ada kebocoran atau hal-hal yang tidak 
diinginkan, setelah itu kami belajar untuk 
membuat api, saat itu kami tifak hanya 
mendapatkan i lmu tapi kami juga 
mendapatkan kehangatan dari api unggun 
kecil-kecilan kami. Lalu malam pun tiba kami 
berkelempok memasak makan malam 
kami, kegiatan tersebut merupakan hal baru 
bagi  kami  karena kami  memasak 
menggunakan kompor parafin yang cukup 
asing bagi kami. Setelah makan malam kami 
pun bergegas membereskan alat masak 
dan segera menyiapkan tempat tidur kami, 
lalu kami mengganti baju kami dengan baju 
tidur yang hangat. 

Pada saat pagi buta kami dibangunkan 
matahari pun belum nuncul, kami langsung 
memasak sarapan kami lalu setelah selesai 
masak kami pun membereskan peralatan-
peralatan kami dan juga basecamp kami. 
Setelah semua siap kami pun kembali 
melewati jalan yang sama dengan kemarin 
diperjalanan pun kami dikenalkan kepada 
tanaman-tanaman yang dapat kami 
makan, rasanya pun enak-enak. 

Lalu setelah sampai di pintu masuk kami 
melanjutkan perjalanan ke tempat 
berkegiatan kami selanjutnya yaitu venue 
papan panjat cikole.  disana kami 
melakukan kegiatan climbing dan lebih 
serunya lagi kami diberikan tantangan oleh 
kakak-kakak dari Pantala, siapa yang bisa 
memanjat sampai tanda yang ditetapkan 
oleh kakak tersebut akan mendapat 
hadiah. Maka satu persatu dari kami pun 
mencoba memanjat papan tersebut. 
Awalnya pada saat  kami  mel ihat  
demonstrasi pemanjatan tersebut terlihat 

mudah tetapi pada saat mencobanya 
butuh usaha yang sangat besar. 4orang 
yang mendapat penghargaan adalah Fio, 
Qila, Audric, dan Yoga. Setelah selesai 
melakukan kegiatan climbing kami pun  
pulang kembali ke angela.

(Selly Marselina)
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 Pada tanggal 3 Mei 2019 Ekstrakurikuler Pantala (Pecinta Alam St. Angela) mengadakan 
pelantikan, setelah mengadakan pelantikan pada anggota Pantala angkatan XXVIII setelah 
melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perjalanan ke cikuray. Berikut adalah nama-
nama anggota Pantala yang dilantik:

1. Regina Fiorina Rudy Gunawan / XI-MIA-1 / 19

2. Katarina Diva Anastacia / XI-MIA-3 / 19

3. Caroline Elizabeth W. / XI-IIS-1 / 6

4. Priskilla / XI-IIS-2 / 19

5. Steven Audric / X-MIA-4 / 30

6. Delpuerto Mark A. / X-MIA-4 / 7

7. Christoforus Riestianto Bismo P. / X-IIS-1 / 7

8. Stevina Pricila SAA. / X-MIA-2 / 29

9. Paulus Benny / X-IIS-1 / 21

 Proficiat kepada anggota Pantala 2019, semoga selalu bersemangat dan dapat  
melakukan perjalanan bersama, membantu cross country pada Serviam Camp, Tuhan 
memberkati.

(Sofyan Effendi)

Pelantikan
Pantala

Pelantikan
Pantala 
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Dalam rangkaian Liturgis Gereja, Rabu Abu adalah salah satu kegiatan dimana 

dimulainya masa prapaskah dan selalu menjadi kegiatan rutin setiap tahun di SMA St. 

Angela. Mempersiapkan para peserta didik dalam proses menyambut Pekan Suci, 

dimana Hari Raya Paskah adalah puncaknya. Penerimaan abu pada perayaan ekaristi 

mengajak peserta didik untuk memahami arti pertobatan dan pengorbanan diri 

dengan puasa dan pantang. Pada perayaan ekaristi kali ini, dipimpin oleh Pastor 

Postinus Gulö, OSC.

Pada rangkaian perjalanan PraPaskah, para peserta didik Bersama-sama 

melaksanakan ibadat Jalan Salib, untuk mengenang perjalanan salib Tuhan Yesus dan 

mengajak semuanya untuk selalu mengenang perjalananNya dalam hidup sehari-hari. 

Di setiap perhentian jalan salib, kita diajak untuk merasakan perjalanan mulia Tuhan 

Yesus. Jalan Salib diadakan di Gereja Katedral Santo Petrus.

Rabu Abu

Jalan SalibJalan Salib

Rabu Abu

(Yohanita Salvatrix, S.Pd.)
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Orientasi Profesi_

Orientasi Profesi merupakan program tahunan yang diadakan SMA St. Angela untuk peserta 
didik kelas X, dimana mereka dapat memilih bekerja sebagai profesi yang mereka inginkan 
atau cita-citakan agar memperoleh gambaran tentang profesi yang sesuai dengan dunia 
kerja ke depan. Selama 3 hari mereka akan mengikuti program ini, prosesnya tidaklah mudah 
karena harus mencari tempat, mengajukan proposal, dan membuat permohonan izin di 
tempat itu. 

Pada kesempatan ini tempat-tempat yang digunakan untuk Orientasi Profesi diantaranya :

1. Rumah Sakit untuk profesi dokter, farmasi, dan terapist

2. Perusahaan untuk profesi pengusaha, akunting, dan administrasi

3. Stasiun Radio untuk profesi penyiar

4. Restoran dan Café untuk profesi chef (pastry), dan barista

5. Studio Musik untuk profesi musisi

6. Arsitek untuk profesi arsitek

7. Studio Gambar untuk profesi animator

8. Paroki untuk para seminaris

9. Pengadilan

10. Modelling

Dalam kelompok mereka didampingi oleh Bapak/Ibu pendamping. Pada hari ke-3 dan ke-4 
mereka diminta membuat laporan dan persiapan presentasi. Hari ke-5 melakukan presentasi 
hasil Orientasi Profesi masing-masing kelompok serta membagikan pengalaman dan 
pengetahuan. Semoga kegiatan ini dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi 
peserta didik untuk merangkai masa depan.ya

          (Yohanita Salvatrix, S.Pd.)ng 

ORIENTASI

PROFESI
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LIVE - IN
Live In di Paroki Santa Perawan Maria – Sragen pada tanggal 7 hingga 14 Desember 2018 dengan 

tema “Peduli dan Berbagi dengan Penuh Sukacita” dimulai dari misa, doa lingkungan, ziarah ke 

Taman Doa, ke ladang, bakti sosial dengan membagi sembako untuk keluarga-keluarga dan 

mengikuti kegiatan keluarga yang mereka tempati. Dengan demikian diharapkan agar seluruh 

siswa SMA St. Angela bersyukur dan bersemangat dalam belajar agar berprestasi. Tuhan 

memberkati.
(Susana Endah Sri Hartati, M.Pd.)
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Universitas Katolik Parahyangan

Universitas Bina Nusantara

Universitas Katolik Atma Jaya

Universitas Kristen Maranatha

Universitas Multimedia Nusantara

Prasetya Mulya

NAFA

Institut Teknologi Harapan Bangsa

Institut Teknologi Bandung

Universitas Kristen Satya Wacana

Feng Chia

Telkom University

Perguruan Tinggi lainnya

35

33

12

8

5

4

4

4

3

2

2

2

20

25 Februari - 1 Maret 2019
Cahaya Bangsa

International School

Futsal Cup 2019
Cahaya Bangsa

International School

Juara 3
Tingkat Kota

Enrico Immanuel XI MIA 3/10
Matthew Liyanto XI MIA 3/16

Devito Pranata XI MIA 2/7
Vincent Reynaldy XI MIA 5/27

Nevan Adriel XI MIA 1/17
Maximilianus Valerian XI MIA 3/22

Erwin Bahari XI MIA 3/11
Revi Deevan XI MIA 1/21
Edward William XI IIS 1/29
Mikhael Marco XI MIA 5/9

Dominikus Dhimas XI MIA 3/24
Albert Lili XI IIS 1/1

Maret 2019
STIE

Akuntansi STIE Ekuitas

Juara 1
Piala Gubernur

Jawa Barat
Tingkat Proivinsi

Christina Varren XI MIA 5

Maret 2019
STIE

Akuntansi STIE Ekuitas

Juara 2
Piala Gubernur

Banten
Tingkat Proivinsi

Devina Valencia XI MIA 2

24-26 April 2019
Politeknik Negeri Bali

Akuntansi

Juara 3
Tingkat Nasional

Devina Valencia XI MIA 2

11 Mei 2019
STIE YKPN Yogyakarta

Akuntansi

Juara 3
Tingkat Nasional

Devina Valencia XI MIA 2
Fernetta Evania XI IIS 1

Christina Varren XI MIA 5
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Nilai Ujian Nasional Tertinggi Per Mapel 

BAHASA INDONESIA
1. Monica Puteri Yasmine XII MIA 2/26

2. Vania Chrysilla XII MIA 2/34
3. Christine Febiola XII MIA 3/09

4. Putri Tamia Desriyanti XII MIA 3/25

BAHASA INGGRIS
1. Debby Natania Robianto XII MIA 1/11

2. Cornelia Adristi XII MIA 2/7
3. Agatha Viviane Buntoro XII MIA 3/1

4. Edgar Philip XII MIA 3/13
5. Teresia Lisa XII MIA 3/31

6. Maria Denise Lin XII MIA 4/18
7. Marvella Audriana XII MIA 4/21

8. Mario Erlian Welly XII IIS 1/19
9. Alodia Lastri Dwiputri XII IIS 2/3

Juara Umum

1. Yuditha Eva Widyaswari XII IIS 1/30

Ranking Paralel Kelas XII IBA

1. Antonetta Putri C. XII IBA/2

Ranking Paralel Kelas XII IIS

1. Yuditha Eva Widyaswari XII IIS 1/30
2. Febbyanthie Chandra XII IIS 1/9
3. Fransisca Gabriella J.S XII IIS 1/14
4. Feliciana Fayola Pani XII IIS 2/15

5. Gabriella Alva Cayetha XII IIS 2/17

Ranking Paralel Kelas XII MIA

1. Maria Ambalika S XII MIA 4/17
2. Aurelius Marcel Candra XII MIA 5/6

3. Charlene Vaneta XII MIA 5/10
4. Owen Nathanael Hery XII MIA 3/23

5. Amelia Tjandra XII MIA 5/2

CAPAIAN PRESTASI PESERTA DIDIKCAPAIAN PRESTASI PESERTA DIDIK
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Matematika IBA
1. Antonetta Putri Cantika XII IBA/2

Matematika IIS
1. Felicia Iona Yovita XII IIS 1/11

Matematika MIA
1. Owen Nathanael Hery XII MIA 3/23

2. Vanessa Heriyanto XII MIA 3/33
3. Aurelius Marcel Candra XII MIA 5/6

Nilai Ujian Nasional Tertinggi Per Mapel Peminatan

Program Bahasa

Bahasa Jepang
1. Antonetta Putri Cantika XII IBA/2

Antropologi
1. Clarisa Widya Putri XII IBA/4

Program IIS

Ekonomi
1, Febbyanthie Candra XII IIS 1/9

2. Yuditha Eva Widyaswari XII IIS 1/30
3. Fransiscus Xaverius W.P XII IIS 2/16

Sosiologi
1. Alexander Ryan Dennis XII IIS 2/2

2. Alodia Lastri Dwiputri XII IIS 2/4

Geografi
1. Felisitas Yolandita Suryo K. XII IIS 1/13
2. Gabriella Alva Cayetha XII IIS 2/17

Program MIA

Fisika
1. Owen Nathanel Hery XII MIA 3/23

2. Aurelius Marcel Candra XII MIA 5/6

Biologi
1. Lidwina Andrea Gunarso XII MIA 2/24

2. Marvella Audriana XII MIA 4/21

Kimia
1. Martina Violetta XII MIA 1/25
2. Nerisa Netanaya XII MIA 2/28

CAPAIAN PRESTASI PESERTA DIDIKCAPAIAN PRESTASI PESERTA DIDIK



38 Misa Syukur dan Pelepasan
Peserta Didik Kelas XII

Pada hari Selasa, 14 Mei 2019, SMA Santa Angela melaksanakan kegiatan Pelepasan 
peserta didik  kelas XII dengan tema “ Bersama Bunda Angela bertekun menggapai 
Impian” . Di awali dengan Misa Syukur kemudian para peserta didik  menerima 
pengumuman kelulusan dan sekaligus diserahkan kembali kepada orangtua.

Hal yang sangat membahagiakan adalah  keberhasilan para peserta didik 
mendapatkan nilai terbaik yang mereka capai selama menempuh pembelajaran di 
SMA Santa Angela.  

Terima kasih untuk para peserta didik dengan prestasi :

1. PERAIH RATA-RATA UNBK TERTINGGI SE -JAWA BARAT UNTUK

PROGRAM BAHASA  

2. PERAIH NILAI UNBK TERTINGGI SE -JAWA BARAT DAN SEKOLAH UNTUK 
PROGRAM BAHASA  ATAS NAMA :  

 

ANTONETTA PUTRI CANTIKA

3. PERAIH  UNBK TERTINGGI SELURUH MAPEL

GENTA-20

PROGRAM MIA
Peringkat
I AURELIUS MARCEL CANDRA  XII MIA 5/6 
II OWEN  NATHANAEL   HERY  XII MIA 3/23 
III TERESA LISA  XII MIA 3/31 
IV MARIA AMBALIKA SETIADI  XII MIA 4/17 
V NERISA NETANAYA  XII MIA 2/28 

PERMOHONAN MAAF

Kami SMA Santa Angela Memohon maaf  atas kekeliruan 
penyebutan nilai tertinggi UNBK                            

Tahun Pelajaran 2018/2019 pada saat acara Pelepasan Kelas XII 
pada hari Selasa, 14 Mei 2019 kepada:

OWEN NATHANAEL HERY dan keluarga

Seharusnya atas nama tersebut mendapat peringkat 2

PROGRAM IIS
Peringkat
I YUDITHA EVA WIDYASWARI  XII IIS1/30 
II FRANSISCUS XAVERIUS W.P  XII IIS2/16 
III FRANSISCA GABRIELLA J. S.  XII IIS1/14 
III FALISHA AUGUSTINA  XII IIS2/14 
IV FEBBYANTHIE CHANDRA  XII IIS1/9 
V FELICITAS CITRA PERMATAHATI  N  XII IIS1/12

PROGRAM BAHASA
Peringkat  
I ANTONETTA PUTRI CANTIKA  XII IBA/2          
II ANDREA MARJOLEIN LONGA MOI  XII IBA/1         
III REGINA ANDYNA PUTRI  XII IBA/7  
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“Ego fui in vobis non tamquam 
qui recumbit, 

set ut qui ministrat”

“Saya berada diantara anda 
tidak untuk dilayani 

melainkan melayani”.

NASIHAT PERTAMA

jurnalistangela genta.angela@live.com
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