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Di edisi 17 Majalah Genta ini, kembali bertemu kami redaksi Tim Jurnalistik SMA Santa 
Angela. Terlihat di bagian sampul majalah dan bagian editorial ini, dominasi warna 
merah digunakan karena tak lama lagi kita akan merayakan Natal!

Di edisi 17, kami menampilkan beberapa event-event yang terjadi dalam semester 
ganjil tahun ajaran 2017-2018. Ada liputan live in dari rekan redaksi kami yang 
berada di kelas XI. Acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pun tak luput 
kami bahas dalam edisi kali ini. Kami juga membahas kegiatan edufair yang diikuti 
oleh kelas X, XI, dan XII. Di semester ganjil ini, SMA Santa Angela mengadakan pemilu 
OSIS, yang juga kami liput dan hadir dalam edisi 17 ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu 
kami dalam proses pengerjaan Majalah Genta edisi 17 ini. Kami mohon maaf 
apabila ada ketidaksesuaian yang terdapat dalam edisi ini.

Tak lupa, redaksi Genta juga mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru!

Redaksi Genta,
genta.angela@live.com
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Paduan Suara XXV

Medali Perak
Tingkat Nasional

15-20 September 2017

Institut Teknologi Bandung

Kristina Natasha
Clara Elsa Ratnanda
Jeanetta Angelica

Raditya Dewangga Hadiwijaya
Agustinus Tobias Adikavi

Chandra Wahyudi
Estevania Putri Shanita

Wenseslaus Marcello Xavier
Nicholas Yoel Supriadi

Michael Bryan Nathanael Hattu
Valdis Salim

Gabriella Karyn Chrysanti
Vincentius Valent

Imelda Christina Thehella
Gabriela Phebee C P 

Daniel Arief Putra
Michael Williams

Ratu Anisa Urfaa Prabowo
Anastasia Dina Renata

Gabriella Amanda Hermina
Jennifer Caroline Kurnia

Vania Chrysilla
Maria Ambalika Setiadi

Angela Adinda Saraswati
Angelina Skolastika Rosa
Bernadette Threesna W.K
Fanny Fransisca Synanta

Natalia Adinda Putri
Owen Nathanael Hery

Puella Rue
Rafaella Sherin Lymena
Vitasya Putri Hartanto

Ria Aurelia Marsi
Amelia Bernike G

Debat

Juara 1
Tingkat Provinsi

18-19 November 2017

STT Telkom

Alexander Brian P XII MIA 1
Andrew Wijaya XII MIA 2

Kanisius Sosrodimardito XII MIA 5
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Dance

Juara 3
Tingkat Kota

13 Agustus 2017

Advance

Angela Carla XI MIA 3
Vania Chrysilla XI MIA 5
Karren Aleena XI MIA 2
Amelia Bernike XI MIA 4
Ceciely Chelly XI MIA 5

Maurin Y XI MIA 1
Themiss J XI IIIS 1

Penelitian Ilmiah

Juara 2
Tingkat Provinsi

7 September 2017

Pudak Training Center

Darryl Theodora XI MIA 5
Shannon Maidelaine XI MIA 2

Wall Street Championship

Skor Tertinggi
Tingkat Kota

6 Oktober 2017

Wall Street

Yohanes Alvaro XII MIA 3

Pidato

Juara 2
Tingkat Kota

13 Oktober 2017

IDP University of Canberra

Clarissa XI IBA

Pidato

Juara 1
Tingkat Kota

13 Oktober 2017

IDP University of Canberra

Darielle XII MIA 1

Fotografi

Best Photographer
Tingkat Kota

Oktober 2017

DBL Honda Indonesia

Valdis Salim XII MIA 2

Fun Science Competition (FUSION)

Juara 1
Tingkat Nasional

19-20 Oktober 2017

Himpunan Mahasiswa Fisika UNPAR

Menggambar

Juara 1
Tingkat Kota

21 Oktober 2017

Faber-Castell

Sheirdan Tedjasurdja X MIA 4

Menggambar

Juara 2
Tingkat Kota

21 Oktober 2017

Faber-Castell

Putri Patricia Agatha XI MIA 3

Menggambar

Juara 3
Tingkat Kota

21 Oktober 2017

Faber-Castell

Christina Tyas Tri Kasih XI MIA 5

Kompetisi Akuntansi Maranatha
M-ACTOR 2017

Juara 2
Tingkat Nasional

27 Oktober 2017

Universitas Kristen Maranatha

Darryl Theodora XI MIA 5
Shannon Maidelaine XI MIA 2

Andrew Wijaya XII MIA 2
Devina Valencia X MIA 4

Yuditha Eva XI IIS 1, Febbyanthie XI IIS 2
Falisha Augustina XI IIS 2
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Story Telling

Juara 2
Tingkat Kota

9 November 2017

Universitas Kristen Maranatha

Darielle XII MIA 1

Newscasting

Juara 1
Tingkat Kota

10 November 2017

Universitas Kristen Maranatha

Jeanette Pramono XI MIA 3

Olimpiade Bahasa Jepang

Juara 1
Tingkat Kota

4 November 2017

MGMP Bahasa Jepang

Astrid XII MIA 5

Mandarin

Juara 1
Tingkat Kota

9 November 2017

Universitas Kristen Maranatha

Kompetisi Akuntansi Maranatha
M-ACTOR 2017

Juara 2
Tingkat Nasional

27 Oktober 2017

Universitas Kristen Maranatha

Michelle M XII IIS 1, Karmelia A XI IIS 2,
Claritta S XII MIA 5

Martina Christy X MIA 4
Vina Nathania A X MIA 4

Olimpiade Bahasa Jepang

Juara Harapan 1
Tingkat Kota

4 November 2017

MGMP Bahasa Jepang

Melia Dewi XII IBA

Yuditha Eva XI IIS 1, Febbyanthie XI IIS 2
Falisha Augustina XI IIS 2

Akuntansi

Juara 3

16-17 November 2017

Institut Teknologi Harapan Bangsa

Story Telling

Juara 1
Tingkat Provinsi

18-19 November 2017

STT Telkom

Olimpiade Bahasa Jerman

Juara 1
Tingkat Kota

18 November 2017

MGMP Jerman

Aurelius Alditya P XII MIA 1

Taekwondo

Juara 3 Kategori Under 63
Tingkat Provinsi

3-5 November 2017

Diala Umuh Mochtar

Esther Ariella X IIS 2

BEBRAS

Juara Harapan 1
Tingkat Kota

16 November 2017

Universitas Kristen Maranatha

Owen Nathanael H XI MIA 5

Darielle XII MIA 1
Clarissa XI IBA

Olimpiade Bahasa Jerman

Juara 1
Tingkat Provinsi

2 Desember 2017

MGMP Jerman

Joseph Adelardi XII MIA 3



e
v
e

n
t

05
G

e
n

ta
 1

7

ada hari Jumat, 11 Agustus 2017 

Phingga Minggu, 13 Agustus 2017, 
Santa Angela mengadakan 

pameran yang diadakan di Grand 
Eastern. Tak hanya sekolah Santa 
Angela saja, namun ada juga dari 
sekolah-sekolah lainnya yang sama-
sama menggelar pameran sekolah. 
Santa Angela membuka pameran 
dengan masing-masing unit SD, SMP, 
dan SMA. Tiap unit tersebut diundang 
beberapa murid yang kiranya dapat 
mewakili tiap unit Santa Angela untuk 
berbicara mengenai sekolah. Dari unit 
SMA Santa Angela sendiri diambil dua 
orang perwakilan, yaitu Andrew Wijaya 
dan Alvian Sulungbudi. 

 Mereka adalah salah satu 
murid yang berprestasi dan aktif dalam 
menjuarai beberapa lomba, seperti 
Olimpiade Fisika ke Russia dan 
Hongkong oleh Andrew, Lomba di 
Jerman dalam bidang engineering 
oleh Alvian, juga lomba Penelitian 
Ilmiah yang diikuti oleh keduanya. 

Karena banyaknya prestasi yang 
mereka raih atas nama sekolah, maka 
mereka dipilih sebagai perwakilan 
karena mereka baru saja telah 
membawa nama sekolah di lomba-
lomba berkancah nasional, hingga 
internasional. Sebagai perwakilan, 
mereka mengaku bahwa acara 
tersebut lebih ke arah sharing. Mereka 
d i m i n t a  u n t u k  m e n c e r i t a k a n  
p e n g a l a m a n  m e r e k a  s e l a m a  
bersekolah di SMA Santa Angela. Hal 
yang mereka sharingkan tentu tidak 
luput dari pengalaman lomba yang 
mereka juarai. 

 Hal tersebut meliputi: Apa 
keunggulan unit  Santa Angela 
khususnya dalam unit SMA, Bagaimana 
support yang diberikan SMA Santa 
Angela, Apa partisipasi SMA Santa 
Angela dan kemudian bagaimana 
caranya hingga bisa masuk dalam 
lomba tersebut.
Dalam acara tersebut, Andrew dan 
Alvian banyak membagikan 

Edufair 2017



mengenai hal-hal seperti kelebihan dari 
masing-masing unit.  Contohnya 
adalah dari unit SMP yang unggul 
dalam bidang keroncong, sedangkan 
unit SMA mempunyai keunggulan 
dalam bidang Penelitian Ilmiah yang 
telah diberikan kepada murid dalam 
pelajaran wajib sejak murid tersebut 
duduk di kelas X. 
 
 Mereka juga menjelaskan 
bahwa lomba-lomba yang pernah 
mereka ikuti merupakan dorongan dari 
sekolah. Awalnya, mereka mengikuti 
ekst rakur iku ler  o l impiade yang 
diselenggarakan oleh sekolah. Dalam 
kelas olimpiade tersebut mereka mulai 
mengasah kemampuan mereka sesuai 
dengan bidangnya. Dalam olimpiade 
tersebut juga sering diadakan seleksi 
untuk menentukan peserta yang layak 
mengikuti lomba. Mereka adalah salah 
satu dari tim olimpiade yang lolos seleksi 
dan diikutkan ke berbagai lomba-
lomba. Awalnya hanya lomba-lomba 
yang diadakan di berbagai universitas, 
namun lama-lama stage nya naik 
menjadi nasional, dan lolos dalam 
lomba berkancah internasional. Dalam 
h a l  p e r l o m b a a n ,  S M A  t e n t u  
berpartisipasi membimbing mereka. 

 Mereka mengaku bahwa SMA 
terbilang cukup supportive dalam 
memberikan izin dan fasilitas untuk 
mengikuti lomba, seperti halnya 
dispensasi kelas untuk mempersiapkan 
lomba yang hendak mereka ikuti. Tapi, 
di sisi lain, mereka juga merasakan 
bahwa dari sisi pengajarannya masih 
terbilang kurang bagus.

 Dalam mengikuti perlombaan, 
ada beberapa motivasi yang mereka 
punya. Salah satunya adalah bahwa 
dengan mengikuti perlombaan, maka 
ada kesempatan bagi mereka untuk 
mudah d i te r ima d i  beberapa 
universitas yang bagus karena mereka 
mempunyai prestasi yang juga bagus. 
S e l a i n  i t u ,  d e n g a n  m e n g i k u t i  
perlombaan maka mereka juga bisa 

membawa nama baik sekolah dan 
negara, juga dapat membanggakan 
orang tua. Selain beberapa hal 
tersebut, motivasi merema mengikuti 
l o m b a  j u g a  y a i t u  i n g i n  
mengembangkan bakat yang dimiliki 
dengan ikut pengembangan dalam 
pelajaran, dan kelas olimpiade. 

 Yang mereka dapat dari 
perlombaan tersebut adalah koneksi 
yang semakin bertambah. Dengan 
mengikuti olimpiade dan lomba-
lomba, maka mereka secra otomatis 
dapat bertemu orang-orang baru yang 
juga bagian dari peserta lomba. Hal 
tersebut berbeda dengan koneksi baru 
yang didapat di lingkungann sekolah, 
karena koneksi yang didapat di 
perlombaan adalah orang-orang yang 
memiliki tujuan, cita-cita, sekaligus 
minat yang sama, sehingga lebih 
mudah untuk berkoneksi dengan 
mereka yang ada di perlombaan. 

 Tak hanya pesertanya, namun 
juga juri-juri yang merupakan orang-
orang berpengaruh dan orang-orang 
yang ahli dalam bidangnya. Selain 
mempunyai koneksi baru, mereka juga 
mendapatkan sesuatu dari segi materi 
seperti berbentuk apresiasi pendidikan 
berupa dana beasiswa karena mereka 
sudah aktif dan dianggap berprestasi. 
M e r e k a  j u g a  m e n d a p a t k a n  
penghargaan selain dana pendidikan, 
yaitu medali atau piala. 

 Dari kegiatan perlombaan 
tersebut, mereka mengaku mendapat 
banyak hal yang dapat diambil dan 
dipelajari. Hal paling penting yang 
dapat diambil adalah mereka bisa 
belajar untuk mengembangkan diri 
mereka dengan cara-cara yang baru. 
Cara untuk menghadapi rasa kosong 
dan rasa ketidak-inginan mereka untuk 
belajar, dan cara untuk mendorong diri 
mereka agar mampu untuk melampaui 
batas diri mereka sendiri.
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“Menjadikan OSIS SMA Santa Angela sebagai 
sebuah organi sas i  yang menampung 
dan melaksanakan b e r b a g a i  a s p i r a s i  
warga sekolah tanpa m e r u g i k a n  p i h a k  
manapun. ”Menjadi visi seorang Yuditha 
E v a  W i d y a s w a r i .  Organisasi Siswa Intra 
Sekolah (dis ingkat OSIS) adalah suatu 
o r g a n i s a s i  y a n g  berada di  t ingkat 
sekolah di Indonesia yang dimulai  dar i  
Sekolah Menengah y a i t u  S e k o l a h  
Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah 
Menengah Atas (SMA). 
 OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang telah 
mendaftarkan diri untuk menjadi anggota OSIS. Yuditha termasuk 
dalam salah satu siswa yang memilih dan dipilih untuk 
menjadi  ketua OSIS  per iode 2017/2018. 
P e m i l i h a n  u m u m  dilakukan pada 11 
A g u s t u s  2 0 1 7  dimana seluruh 
warga SMA Santa A n g e l a  
diundang untuk m e n g h a d i r i  
d a n  menggunaka
n hak pilihnya. 
 Dimulai dari siswa siswi 
dar i  ke las  X  maupun XII, 
p a r a  g u r u ,  h i n g g a  
karyawan SMA Santa Angela 
hadir pada acara t e r s e b u t .  
Bertempat di aula lantai 3, acara 
d i m u l a i  d e n g a n  kampanye dar i  
seluruh peserta calon ketua dan wakil ketua 
OSIS SMA Santa Angela.
  Pemilihan umum diikuti oleh total 4 calon ketua osis 
dan 4 calon wakil ketua osis. Michael Williams dari XI MIA 5, Valentia 
Rosselyn Santoso dari XI MIA 4, Daniel Arief Putra dari XI MIA 2, dan 
Yuditha Eva Widyaswari calon satu - satunya dari XI IIS 1 dan terpilih 
sebagai ketua osis periode 2017/2018. Sedangkan kandidat calon 
wakil ketua osis terdiri dari Juwita Djaruma dari X MIA 5, Vina Nathania 
Anggriawan dari X MIA 4, Daniel Christopher Wirja dari X MIA 3, dan 
Maxi Valerian dari X MIA 3 yang terpilih sebagai wakil ketua osis 
periode 2017 2018.
 Program - program yang dipresentasikan menjadi senjata 
bagi masing - masing calon. Bagi sebagian siswa, menganggap 
bahwa program yang dikemukakan oleh Valentia Rosselyn menjadi 
program yang paling dinanti oleh banyak siswa. Namun 
kemenangan berpihak pada Yuditha Eva dengan tidak terduga.
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i minggu awal bulan Oktober 

D2 0 1 7 ,  S M A  S t .  A n g e l a  
mengadakan acara Live In 

yang diadakan tiap tahunnya untuk 
murid kelas XI. Perjalanan dimulai pada 
hari jumat, 6 Oktober 2017 Pk. 14.00 
dengan menggunakan bus yang 
berjumlah 6, dan sampai di daerah 
Baturetno pada sabtu, 7 Oktober 2017, 
Pk. 10.00. 
 Sesampainya di sana, kami 
harus berjalan lagi menuju Gereja untuk 
makan pagi dan mengikuti perayaan 
Ekaristi. Setelah kegiatan di Gereja 
selesai, kami dijemput menuju desa 
kami masing-masing. Desanya sendiri 
terbagi menjadi beberapa tempat, 
salah satunya adalah Desa Watu Ireng, 
tempat dimana saya menjalani hari 
Live In selama lima hari ke depan. 
 
 Saya dan teman-teman 
kemudian dijemput oleh salah seorang 
wakil dari desa kami menggunakan 
mobil minibus. Sesampainya di desa, 
saya dan teman-teman dikumpulkan di 

suatu tempat yang disebut Rumah 
Doa. Di sana, sudah berkumpul para 
orang tua-orang tua sementara kami.
 
 Orang tua saya bernama 
Bapak Petrus Redi dan Ibu Theresia 
Suranti. Mereka adalah pasangan 
suami-istri yang bekerja sebagai 
peternak. Di rumah, mereka punya dua 
ekor induk kambing dan dua ekor anak 
kambing, serta memiliki beberapa 
ayam dewasa dan anak-anak ayam. 
Sebenarnya mereka bekerja secara 
serabutan untuk mencari uang, namun 
pekerjaan tiap hari mereka adalah 
mencari pakan ternak yang mereka 
pelihara, yaitu mencari rerumputan 
dan daun-daun untuk pakan kambing 
mereka, serta mencari jagung untuk 
pakan ayam mereka. 

 Ibu dan Bapak mengaku susah 
untuk mecari uang, makanya mereka 
terkadang mau melakukan pekerjaan 
a p a p u n  u n t u k  m e n d a p a t k a n  
tambahan uang. Ibu dan Bapak juga 

Live In 2017
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berkata bahwa mereka tidak jarang 
didatangi murid-murid yang juga 
mengikuti kegiatan semacam live in 
yang saya jalani.
 
 Selama lima hari menjalani 
kegiatan live in, saya banyak mengikuti 
kegiatan-kegiatan. Kegiatan tersebut 
ada banyak, salah satunya adalah 
rutinitas mengikuti kegiatan Gereja 
s e p e r t i  m i s a  d a l a m  r a n g k a  
memperingati Bulan Maria. Untuk 
mencapai Gereja Santo Ignatius 
Danan, saya perlu berjalan sejauh 1 
kilometer dari daerah Desa Watu Ireng. 
Saya juga mengikuti beberapa 
pekerjaan yang rutin dilakukan orang 
tua saya, yaitu pergi mengambil 
rerumputan dan dedaunan untuk 
pakan kambing. Rerumputan tersebut 
dibawa ke rumah dan distok. Jam 
memberi pakan kambing sendiri 

adalah pagi dan sore, begitu juga 
dengan memberi makan ayam. Selain 
mengurusi ternak, saya juga mengikuti 
kegiatan orang tua teman saya yang 
kebetulan rumahnya berada persis di 
samping rumah yang saya tinggali, 
yaitu membuat gendang yang terbuat 

dari kulit sapi. Kulit sapinya adalah kulit 
sapi yang telah dikeringkan. Kemudian 
setelah kulit tersebut kering, bulu-bulu 
sapi yang menempel harus dikerik 
terlebih dahulu agar bersih sebelum 
ditempel di bagian tubuh gendang. 
Pada hari selanjutnya, saya mengikuti 
Ibu pergi ke Pasar Dringo untuk 
membeli beberapa keperluan seperti 
bahan makanan dan alat rumah 
tangga. Untuk mencapai Pasar Dringo, 
kami harus terlebih dahulu berjalan kaki 
sejauh 2 kilometer, lebih jauh dari jalan 
menuju gereja. 

 D i  pasar  tersebut ,  saya 
menemukan bahwa orang-orang 
disana sangat ramah. Tidak jarang saya 
diajak mengobrol dengan ditanya asal 

daerah. Selain itu, ternyata banyak dari 
mereka mengenali Ibu Suranti. Orang-
orang di sana sangat ramah, tidak 
seperti masyarakat kota yang sifatnya 
kebanyakan individualis, bahkan 
dengan tetangga pun saling tidak 
mengenali. Setelah pergi ke pasar 
pada waktu pagi, saya danteman-
teman selanjutnya mengikuti kegiatan 
bakti sosial, yaitu membagi-bagikan 
sumbangan berupa sembako seperti 
beras, teh, dan lain-lain. 

 Kami memberikan sembako 
tersebut kepada keluarga-keluarga 
yang berada di sekitar tempat tinggal 
kami dan membagikannya dengan 
berjalan kaki. Sore harinya, saya dan 
teman-teman saya mengikuti kegiatan 
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OMK yang diselenggarakan di Gereja 
Santo Ignatius Danan. 

 Teman-teman yang mengikuti 
kegiatan OMK adalah mereka yang 
desanya tinggal di dekat gereja. 
Kegiatan berkumpul bersama OMK 
b e r j a l a n  d e n g a n  l a n c a r  d a n  
kegiatannya terhitung asik dan ramai. 
Di acara tersebut, kami melakukan 
beberapa kegiatan seperti membuat 
yel-yel dengan kelompok yang 
dicampur antara teman-teman dari St. 
Ange la  dengan teman- teman 
anggota OMK, menari bersama, 
makan bersama, dan beberapa 
kegiatan mengasyikan lainnya.

 
 Hal yang berkesan lainnya 
adalah ketika waktu sudah menginjak 
di hari terakhir kami berada di Desa 
Watu Ireng. Hari sebelumnya saya dan 
teman saya memberikan sebuah 
bingkisan kecil berupa kain bahan 
untuk baju. Kebetulan, Ibu Suranti juga 
mengatakan bahwa ia suka menjahit, 
jadi hadiah yang saya dan teman saya 
berikan tidak salah. Malam harinya, 
kami mengadakan misa perpisahan 
kecil-kecilan di Rumah Doa. 

 Setelah misa tersebut, saya 
dan teman-teman satu desa Watu 
Ireng memberikan kesan pesan selama 
tinggal bersama keluarga kami masing-
masing. Ibu Suranti dan Bapak Redi 
mengatakan bahwa saya dan teman 
satu rumah saya adalah anak yang 
baik dan tidak merepotkan mereka. 

Mereka mengaku sangat senang 
dengan keberadaan saya dan teman 
saya yang tinggal selama beberapa 
hari di rumah mereka. Kemudian pada 
keesokan harinya sebelum kami 
melakukan perjalanan pulang, saya 
dan teman saya diberikan sebuah 
bingkisan berupa makanan-makanan 
khas daerah sana. Saya berterima kasih 
kepada Ibu dan Bapak sekaligus 
berpamitan dan berterima kasih 
kepada mereka yang sudah mau 
menampung saya di rumah mereka 
tanpa keberatan. Mereka juga 
berpesan bahwa selama di kota 
janganlah merupakan Ibu dan Bapak 
yang berada di desa.
 
 Kemudian pada hari kamis, 12 
Oktober 2017, sebelum pulang, kami 
pergi terlebih dahulu menuju Gua 
Maria Sendang Ratu Kenya yang 
letaknya tak jauh dari Gereja untuk 
mengikuti misa. Setelah itu, kami 
melanjutkan perjalanan ke Bandung 
dengan mampir terlebih dahulu ke 
Malioboro, Yogyakarta, dan kembali ke 
Bandung pukul 19.30. Kami sampai di 
lingkungan sekolah pada hari Jumat, 13 
Oktober 2017, Pk. 06.00.
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umat 6 Oktober 2017 merupakan 

Jhari dimana tiba saatnya untuk 
meninggalkan kehidupan di kota 

sejenak. Kami berkumpul di SMA Santa 
Angela pukul setengah tiga sore. 
Sebelum berangkat, kami semua siswa 
siswi kelas XI melakukan misa untuk 
memohon berkat dan kelancaran 
selama Live In. 
 
Namun bus 1 sampai lebih awal. Bus 
yang lain sempat nyasar katanya. 
Sampai disana semua diawali dengan 
sambutan dari desa yang akan kami 
tempati dan makan siang. Setelahnya 
kami menuju rumah kami masing – 
masing dan berkenalan dengan 
anggota keluarga masing – masing. 
Saya mendapat lingkungan Danan. 
Danan sendir i  terbagi menjadi 
beberapa bagian. Dari gereja utama, 
akan terdapat lingkungan Danan 
dalam kurang lebih 600 meter. Setelah 
kira – kira 500 meter kedepan, kalian 
dapat menemukan lingkungan Danan 
lagi, tempat dimana saya akan tinggal.
Tak banyak hal yang dilakukan selama 
live in berlangsung. Kami para siswa – 
siswi ditugaskan untuk ikut serta dalam 
kegiatan keluarga. Seperti ikut pergi ke 
sawah sekedar  untuk mencar i  
kebutuhan sehari – hari atau bahkan

untuk bahan pangan ternak. Namun 
kami lebih sering bersantai ketimbang 
beraktivitas. Cuaca dimana kami 
tinggal benar – benar tidak main – 
main. Kota Bandung tidak pernah 
sepanas ini, walaupun suhu hanya 
mencatat maksimal 30 derajat celcius. 
Permulaan dan akhir dari suatu hal 
merupakan titik dimana segalanya 
terasa sulit. Momen – momen yang 
terasa aneh menyelimuti kami saat 
datang di rumah orang tua asuh kami 
masing – masing. Namun beban berat 
pun senantiasa menyelimuti kami 
disaat kami harus meninggalkan 
keluarga kami untuk sementara.

Setelah seminggu melakukan aktivitas 
yang berbeda dengan di kota, kami 
menuju Gua Maria untuk meminta 
berkat untuk perjalanan pulang yang 
akan ditempuh malam nanti. Kira – kira 
tiga jam setelah ibadat di Gua Maria, 
kami langsung menuju ke Malioboro. 
Siswa – siswi diberi waktu sekitar 7 jam 
untuk memuaskan diri di Malioboro. 
Waktu menunjukan pukul 8 malam. 
Siswa – siswi memulai perjalanan 
kembali ke Bandung. 15 jam terlewati, 
kami sudah tiba di Bandung dan 
kembali menjalani kehidupan biasa.

Live In Danan
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eberangkatan dua orang siswa 

Kberprestasi di SMA Santa Angela ke 
Malaysia jatuh pada tanggal 20-26 

Mei 2017. Alvian dan Andrew pergi ke 
Malaysia untuk mengikuti Asian Science 
Camp, atau semacam perkumpulan 
untuk siswa-siswi yang menggemari Ilmu-
ilmu alam dari seluruh Asia, di Universitas 
UTAR, kota Kampar, Perak, Malaysia. 
M e r e k a  d i s a n a  m e n d e n g a r k a n  
p e n g a r a h a n - p e n g a r a h a n  y a n g  
disampaikan oleh para pemenang 
Nobel. Selain itu juga, mereka saling 
mendiskusikan hobi mereka yang 
berhubungan dengan sains.
 Ternyata, untuk mengikut i  
kegiatan tersebut mereka tidak bisa 
sembarangan mendaftar, melainkan 
mereka dipilih oleh pihak Asian Science 
Camp-nya sendiri. “Yang didapat dari 
sana itu, satu, dapat koneksi banyak, 
terutama dari seluruh Asia. Karena 
sifatnya lebih ke sosial, tidak seperti 
olimpiade pada umumnya, kami bisa jadi 
lebih dekat dengan teman-teman yang 
lain.” Ungkap Alvian.
 Kegiatan mereka di sana terbagi 
menjadi 2 kegiatan utama. Kegiatan 
yang pertama adalah mendengarkan 
lectures yang diberikan oleh para 
p e m e n a n g  N o b e l .  M e r e k a  
mendengarkan sharing prestasi-prestasi 
yang diberikan oleh scientist ternama. 
Sharing tersebut sifatnya dua arah, 
karena anak-anak dapat memberikan 

feedback pada orang yang tengah 
memberikan pengalamannya tersebut. 
Sesi yang kedua adalah sesi yang lebih 
bersifat sosial. Andrew mengatakan 
bahwa dari sesi itu, mereka dapat 
berinteraksi antara satu peserta dengan 
peserta lainnya. Selain itu, ada pula 
lomba-lomba yang bisa diikuti, seperti 
lomba poster. Tim Asian Science Camp 
akan membagi  mereka menjadi  
kelompok-kelompok multinasional.
  Perasaan mereka saat diundang 
adalah senang, namun mereka ragu-
ragu  ka rena b iaya  yang harus  
dikeluarkan dari kegiatan ini terbilang 
cukup tinggi. Namun setelah memikirkan 
keuntungan yang akan di dapat di 
k e g i a t a n  i n i ,  m e r e k a  a k h i r n y a  
memutuskan untuk ikut. Dan ternyata 
benar, mereka mendapatkan banyak 
koneksi disana, selain itu mereka 
mendapatkan sertifikat yang dibagikan 
pada seluruh peserta yang ada. 
 Namun yang paling berharga 
untuk mereka adalah koneksi mereka 
yang berasal dari mancanegara. 
Walaupun mereka tidak terlalu dekat 
dengan anak-anak di sekolah karena 
jarang mengikuti kegiatan pembelajaran 
di sekolah, mereka mendapatkan koneksi 
yang lebih banyak di luar negeri. “Jadi, 
kekurangan pertemanan di sekolah itu 
digantikan dan dilebihkan oleh teman-
teman dari luar itu.” Ujar Alvian.
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ANGELA

DI

DBL BANDUNG
ANGELA

DI

DBL BANDUNG

Ya, seperti di judul, tahun ini SMA Santa Angela ikut satu event Basket tingkat Kota 
Bandung, yaitu DBL Bandung 2017. Tim basket, cheerleader, dan jurnalis dari 
berbagai sekolah dari Bandung dan sekitarnya (Pengecualian Cirebon, karena 
bukan di sekitar Bandung :D) ikut dalam rangkaian acara yang diadakan DBL 
Indonesia ini. Pertandingan-pertandingan basket diadakan di GOR Pajajaran, yang 
udah umum dipakai untuk jadi tempat perhelatan event olahraga di Bandung. Tim 
cheerleader juga dilombakan lho! Juri-jurinya dari pihak UBS Gold, sehingga nama 
perlombaan cheersnya UBS Gold Dance Competition. Jurnalis dan fotografer dari 
masing-masing sekolah peserta pun ikut serta berlomba meliput acara DBL Bandung 
ini.

Rangkaian acara DBL Bandung ini berawal dari UBS Gold Dance Competition. 

Lomba ini diadakan di beberapa sekolah di Kota Bandung. Penulis datang saat 

ada lomba ini di SMAN 9 Bandung. Ternyata, ngga semua sekolah ikut lomba itu 

di lokasi dan waktu yang bersamaan. Cheerleader peserta lomba ini terbagi ke 

beberapa sekolah di waktu yang berbeda. Berlanjut ke lokasi selanjutnya, 

lomba cheers ini bertempat di  SMA BPK Penabur Holis. Ada beberapa cheers 

dari sekolah lain yang tampil sebelum SMA Santa Angela tampil. Dan akhirnya 

cheers SMA Santa Angela tampil dengan keren dan menampilkan yang 

terbaik. Berlanjut ke peserta-peserta selanjutnya dan ditutup oleh penampilan 

SMA BPK Penabur Holis.

Tim cheers SMA Santa Angela tampil juga diantara quarter ke-2 dan ke-3 saat 

Tim Basket SMA Santa Angela dan tim lawan sedang beristirahat. Konsep yang 

ditampilkan pun berbeda dari yang ditampilkan saat tampil di SMA BPK 

Penabur.

Foto-foto : Valdis Salim
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Alfons/XIIA5

Di DBL Bandung 2017, tim basket putra SMA Santa Angela diwakili oleh 12 siswa yang ada di bangku kelas 11 dan 12 yang terdiri dari Kevin A. (XIIA5), Vincent S. (XIIA1), Vincent F. (XIIA6), Kelvin (XIIA2), Joshua N. (XIIA5), Chandra (XIIA2), Alfons (XIIA5), Owen (XIIA6), Albion (XIIA4), Geoffrey (XIA5), Joshua (XIA2), dan Sindhu (XIA4). Tim SMA Santa Angela mulai bertanding pada hari Jumat, 11 Agustus 2017 melawan SMAN 3 Bandung.

Berawal dari quarter awal, tim SMA Santa Angela memimpin skor hingga ke quarter kedua. Di quarter ketiga dan terakhir, SMAN 3 Bandung dapat menyamai performa SMA Santa Angela. Di akhir pertandingan, tim SMA Santa Angela memperoleh skor 31-28 melawan SMAN 3 Bandung, sehingga tim SMA Santa Angela masuk ke babak selanjutnya.

Di pertandingan selanjutnya, tim SMA Santa Angela melawan SMAN 1 Sindang. Tim SMA Santa Angela dapat memimpin permainan di quarter pertama dengan skor 13-9. Berlanjut ke quarter kedua, tim SMA Santa Angela masih unggul dengan skor 19-9. Setelah selingan istirahat serta penampilan dari tim cheers SMA Santa Angela dan SMAN 1 Sindang, pertandingan dilanjutkan ke quarter ketiga. Di quarter ketiga ini, tim SMAN 1 Sindang mulai menunjukkan kemampuannya, dan quarter ketiga diakhiri oleh tim SMAN 1 Sindang dan SMA Santa Angela yang memiliki skor imbang, yakni 22-22. Berlanjut ke quarter keempat, tim SMAN 1 Sindang mampu memper-tahankan performanya dalam bertanding mela-wan tim SMA Santa Angela. Akhirnya, quarter ke-empat diakhiri dengan skor akhir 33-28 yang di-menangkan oleh tim SMAN 1 Sindang.

Rasa kekecewaan muncul dari para pemain basket, tim cheers, serta para murid SMA Santa Angela beserta beberapa guru yang ikut menonton pertandingan ini. Namun, ini bukanlah akhir dari segalanya. Tim SMA Santa Angela masih punya kesempatan menang dalam perlombaan-perlombaan lainnya.

BRAVO TIM SMA SANTA ANGELA!

BRAVO TIM SMA SANTA ANGELA!
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idak terasa sudah 72 tahun bangsa 

TI n d o n e s i a  m e r d e k a  d a r i  
penjajahan. Pada 17 Agustus lalu 

juga SMA Santa Angela merayakannya 
dengan mengadakan upacara 
bendera dan pesta rakyat pada 
keesokan harinya. Upacara diadakan 
di lapangan voli dan basket SMA Santa 
Angela dengan peserta murid-murid 
SD, SMP, dan SMA Santa Angela serta 
seluruh staf guru dari tingkat SD hingga 
SMA. Upacara dipimpin langsung oleh 
Bu Rere yang mengamanatkan supaya 
kita sebagai calon pemimpin masa 
depan dapat menimba ilmu dengan 
baik agar ke depannya bangsa 
Indonesia dapat semakin maju. Serta 
kita pun harus memiliki mental sebagai 
pahlawan agar dapat menjadi 
generasi penerus bangsa yang 
membanggakan. 

Sedangkan pada tanggal 16 Agustus 
setelah jam pelajaran keempat OSIS 
SMA Santa Angela mengadakan 
acara pesta rakyat yang diadakan di 

sekitar lapangan olahraga, bangsal, 
dan aula lantai 3. Perlombaan yang 
diadakan antara lain adalah spons air, 
tarik tambang, bakiak, serta balap 
karung. Serta ada pula perlombaan 
baru yang ditambahkan pada perak 
kali ini yaitu sepak bola daster dan 
supporter / kelas terheboh.

Perlombaan Spons Air
Perlombaan ini dilakukan dengan cara 
memindahkan spons yang telah diisi air 
ke dalam ember kosong dengan cara 
m e n g o p e r k a n  k e  t e m a n  d i  
b e l a k a n g n y a  d e n g a n  c a r a  
melemparnya dan peserta tidak boleh 
melihat ke belakang. Perlombaan kali 
ini dimenangkan oleh XII IIS 2 dan XI MIA 
2
Balap Karung
Tidak ada yang berbeda antara lomba 
balap karung tahun ini dengan tahun 
sebelumnya. Namun karena balap 
karung ini merupakan lomba yang 
paling dinanti-nanti setiap tahun, maka 
lomba ini tidak pernah hilang. Lomba 

Upacara Kemerdekaan
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kali ini dimenangkan oleh kelas XII MIA 2 
dan X MIA 3
Bakiak
Bak iak  merupakan perma inan  
tradisional yang dilakukan dengan 
cara memindahkan sebuah balok kayu 
dengan kaki yang dilakukan oleh 
beberapa orang.  Set iap kelas  
mengirimkan perwakilannya baik putra 
maupun putri untuk mengikuti lomba 
i n i .  P e r m a i n a n  i n i  a k h i r n y a  
dimenangkan oleh XI IIS 2 dan XII MIA 6.
Tarik Tambang
Seperti biasa tarik tambang menyasar 
orang-orang berkekuatan jumbo untuk 
saling menarik lawannya.  Tarik 
tambang kali ini dimenangkan oleh IBA, 
XII MIA 3, dan XII MIA 6

Nah, dalam perak kali ini ada yang 
berbeda kawans, OSIS menambahkan 
2 cabang permainan yang baru seperti 
sepak bola daster dan supporter 
terheboh!
Sepak Bola Daster
Gimana ya rasanya nendang bola 

pake daster? Itulah yang dirasakan 
tema-teman kita ketika memainkan 
permainan ini. Beberapa cowok dari 
tiap kelas pasti disuruh buat maen ini, 
dan pastinya butuh perjuangan juga 
dari mereka buat dapetin dasternya 
hehehe..... Seru juga nih! Sepak bola 
daster ini akhirnya dimenangkan oleh 
XII MIA 1, XII MIA 5, X MIA 3, X MIA 4, XI 
MIA 2, dan X MIA 2.
Supporter Terheboh
Wah ada yang beda pada perak kali 
ini !  T iap s iswa/i yang gak ikut 
perlombaan perak mesti ikut yang satu 
ini nih! Jadi setiap kelas harus 
mengirimkan perwakiannya untuk 
berdandan seheboh-hebohnya sambil 
mensupport temennya yang lagi 
lomba. 
Gimana lomba-lomba peraknya seru-
seru kan? Pastiin kalian masuk ya tahun 
depan pas ada perak biar gak 
ketinggalan momen-momen kayak 
gini!

Pesta Rakyat
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Cerita di Balik SBMPTN 
Jaket Kuning

dan
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Pertemuan orang tua murid kali ini 
diselenggarakan pada hari Sabtu 
26 Agustus 2017 di aula lantai tiga 
SMA Santa Angela Bandung. pokok 
pembahasan dari pertemuan ini 
adalah memberi informasi tentang 
kegiatan – kegiatan sekolah yang 
dilakukan terutama untuk peserta 
d i d i k  k e l a s  X I I .  K e m u d i a n  
memperkenalkan Kepala Sekolah, 
Wakil Kepala Sekolah, Wali kelas, 
dan tidak lupa Guru Bimbingan 
Konseling. Lalu dalam pertemuan 
ini orang tua murid juga kembali 
ditegaskan tentang visi juga misi 
sekolah, kebijakan mutu, dan tak 
lupa sasaran mutu kegiatan 
sekolah yang sebenarnya sudah 
dimuat dalah buku pedoman siswa 
tahun ajaran 2017/2018. Tetapi 
tujuan utama dari diadakannya 
pertemuan ini adalah membangun 
kerja sama yang baik antara orang 

tua murid dengan pihak sekolah. 
Karena dengan adanya kerja sama 
yang baik, akan sangat membantu 
bagi  para mur id  ke las  X I I .

Tidak hanya itu, pada hari Sabtu 26 

Agustus 2017 juga diadakan 

seminar orang tua murid beserta 

m u r i d  k e l a s  X I I .  S e m i n a r  

ber temakan “Knowing Your  

Teenager Pretension” ini sangat 

menarik perhatian. Dimana pada 

seminar ini menjelaskan bahwa 

orang tua harus bisa menjadi role 

mode bagi anaknya. Artinya orang 

tua dapat memainkan banyak 

peran demi anaknya. Misalkan 

menjadi teman bagi anak, tetapi 

t idak  melupakan perannya 

sebagai orang tua juga. Dengan 

cara seperti ini, orang tua dapat 

membantu anaknya.

Pertemuan dan Seminar Orang Tua Siswa Kelas XII
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I
PDN atau Institut Pemerintahan 
Dalam Negeri merupakan sekolah 
kedinasan dibawah naungan 

Kementrian Dalam Negeri yang 
bertempat di Jalan Jatinangor KM 12, 
Sumedang,  Jawa Barat .  Saya 
mengenal IPDN sudah sedari sekolah ini 
bergelar Sekolah Tinggi Pemerintahan 
Dalam Negeri (STPD) hingga sekarang 
Tuhan memberikan saya kesempatan 
untuk menjadi bagian dari sekolah 
kedinasan yang telah berubah nama 
menjadi IPDN pada tahun 2007.
 Motivasi terbesar saya masuk 
IPDN karena saya ingin sekali terjun 
dalam kepemerintahan negara kita ini 
baik dalam lingkup pemerintahan 
daerah maupun pemerintahan pusat, 
selain itu jenjang karir bagi lulusan IPDN 
sangatlah pesat karena lulusannya 
akan ditempatkan diseluruh nusantara 
dengan status PNS golongan 3A 
(penata muda). 
 
 Serangkaian test telah saya 
lalu sejak Bulan Maret 2017 hingga 

Agustus 2017 dan sah dikukuhkan 
menjadi muda wanita praja (tingkat 1) 
pada 17 Oktober 2017. Test pertama 
yang saya lalui adalah test administrasi 
online yang diikuti lebih dari 50.000 
pendaftar. 

 Setelah lolos test administrasi, 
saya melaksanakan test kemampuan 
dasar yang berbasis CAT dan terdiri dari 
test wawasan kebangsaan, test 
intelegensi umum, dan test karakter 
pribadi. Puji Tuhan dalam test kedua ini 
saya berhasil menduduki peringkat 
keenam Jawa Barat dari lebih 2000 
peserta dan yang lolos test TKD 
hanyalah 261 peserta. Test kedua yang 
saya laksanakan adalah test kesehatan 
daerah dengan panitia dari mabes TNI. 
Tidak sedikit pula rekan- rekan sesama 
pendafar yang gugur pada test 
kesehatan ini, hingga pada akhirnya 
kami hanya tersisa 156 peserta yang 
dinyatakan layak untuk mengikuti test 
psikotes di kampus pusat, Jatinangor, 
pada Bulan Juli. Pada akhirnya tepat 

Bernadetha Josepha Yolanda 
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pada awal Bulan Agustus 2017, 
diumumkan para calon praja (sebutan 
untuk mahasiswa IPDN) yang telah lolos 
untuk mengikuti test pathukir (panitia 
penentuan akhir) yang dilaksanakan 
langsung di Kampus IPDN Jatinangor 
selama kurang lebih 2 minggu. Di test 
patukhir ini, seluruh peserta test dari 
seluruh nusantara dikumpulkan dan 
d i k a r a n t i n a  u n t u k  k e m b a l i  
melaksanakan test yang telah dilalui di 
daerah.
 Disinilah pertama kali saya 
benar- benar bertemu dan berinteraksi 
langsung dengan rekan- rekan dari 
seluruh nusantara. Semenjak menjadi 
calon praja saat itu, saya akhirnya 
sadar betapa beragamnya budaya di 
Indonesia ini. Saya juga belajar 

bermacam- macam dialek- dialek 
daerah, bahasa- bahasa daerah, 
bahkan kebiasaan- kebiasaan dari 
daerah lain yang sebelumnya belum 
pernah saya ketahui. Tidak salah 
apabila Institut Pemerintahan Dalam 
Negeri ini disebut juga Nusantara Kecil 
di Pulau Jawa.

 Pada tanggal 27 Agustus 2017, 
tepat pukul 15:00, di Stadion Utama 
Kampus IPDN Jatinangor, kami seluruh 
calon praja dikumpulkan. Disaat itu 
jugalah kami bertemu kembali dengan 
orang tua kami setelah 17 hari terisolasi 

dari dunia luar namun sayangnnya 
kami belum bisa berinteraksi karena 
pengumuman hasil test patukhir belum 
dikumandangkan. Puji Tuhan, sungguh 
besar kesempatan yang Tuhan berikan 
pada saya, saya bisa berhasil lulus test 
patukhir dan sah menjadi calon muda 
praja (masih disebut calon karena saya 
belum dikukuhkan). Tapi disisi lain ada 
kesedihan karena beberapa rekan- 
rekan yang sudah saya kenal selama 
test patukhir belum berkesempatan 
untuk lulus, disinilah saya belajar 
betapa nyatanya pepatah yang 
berkata “setiap pertemuan ada 
perpisahan”.

 Pada  9 September 2017, 1545 
calon muda praja diberangkatkan ke 
Akademi Kepolisian, Semarang, untuk 
pe laksanakan D iksarmendi spra  
(Pendidikan Dasar Mental Disiplin 
Praja). Selama Diksar inilah segala 
karakter baru kami sebagai calon 
aparatur sipil negara dibentuk. Kami 
dididik secara mental, jasmani, dan 
spiritual. Kami belajar bela diri dasar 
pol i s i ,  ja lan cepat,  berenang,  
menembak, senam senjata, psikologi 
massa, dan lain sebagainya. Bersama 
dengan para taruna- taruni dan 
pengasuh akpol langsung, saya 
menjadi sadar keuntungan lainnya 
menjadi praja IPDN, yaitu, saya memiliki 
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mitra kerja yang luas.

 Sungguh disayangkan, pada 
awal Oktober silam, tepat seminggu 
sebe lum kepu langan kami  ke  
Jatinangor, seorang rekan kami harus 
pergi mendahului kami, calon muda 
praja Dhea Rahma Amanda asal 
pendaftaran Lampung dinyatakan 
men ingga l  dun ia .  Duka  yang 
mendalam pun kami  rasakan,  
terutama sebagai  Batalyon IV 
(Batalyon Wanita) yang harus menjadi 
564 calon muda wanita praja. Disinilah 
saya belajar untuk tetap tegar 
bersama rekan- rekan kami lainnya 
karena kami harus tetap berjuang 
untuk saudari kami almarhumah Dhea.

 Pada tanggal 17 Oktober 2017, 
Di Lapangan Parade Kampus IPDN 
Jatinangor, 1644 calon muda praja 
dikukuhkan oleh Menkopolhukam 
Wiranto. Sungguh rasa bangga yang 
luar biasa, saya berdiri bersama rekan- 
rekan dengan balutan pakaian dinas 
upacara di tengah lapangan ini. Meski 
kami masih hitam dan dekil setelah 
pulang dari diksarmendispra, tapi kami 
telah siap untuk menyandang gelar 
muda praja. Tawa dan tangis bahagia 
tentu mengiringi acara pengukuhan 
yang hikmat ini, ditambah rasa rindu 
akan orang- orang terkasih yang telah 
lebih dari 2 bulan belum bisa untuk 
bertemu. Tepat disaat itu saya kembali 

menyadari begitu dalam arti dari 
pepatah yang berkata “tidak ada 
usaha yang mengkhianati”.

 Puji dan syukur tidak henti- 
hentinya saya haturkan kepada Tuhan, 
karena sekarang saya Bernadetha 
Josepha Yolanda adalah muda wanita 
praja angkatan XXVIII. Banyak hal- hal 
baru yang saya pelajari setelah sekian 
lama berusaha dan berjuang, mulai 
dari status calon praja, calon muda 
praja, hingga kini sah menjadi salah 
satu muda praja (tingkat 1) IPDN. 
Pembinaan fisik, spiritual, dan metal 
yang saya dapat benar- benar 
mempersiapkan saya beserta rekan- 
rekan lainnya untuk menjadi aparatur 
sipil negara yang siap melayani 
masyarakat dikemudian harinya.

 Satu pelajaran yang benar- 
benar ingin saya bagikan dan menjadi 
motivasi yang luar biasa bagi saya, 
“ ter ima se luruhnya atau to lak 
seluruhnya!”. Jangan pernah ada kata 
mundur dalam ber juang untuk 
menggapai sesuatu. Teruslah berjuang 
dengan hati yang bersyukur dan 
jangan pernah hilangkan tujuan dasar 
k a m u  m e m p e r j u a n g k a n  m a s a  
depanmu. Andalkan Tuhan selalu 
s e p e r t i  n a s i h a t  B u n d a  
Angela,”Langkah Anda yang pertama 
senantiasa kembali ke Yesus Kristus.”
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