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Surya Whirabrata X MIPA 4/29
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Eliana Litani Tinaningtyas X MIPA 6/13
Christantyna Ashley Tjen X IPS 2/7

Keisya Felisiya X IPS 2/16

Edisi ke-21 Gema SMA St.Angela kali ini, selain 
artikel mengenai kegiatan-kegiatan yang 

diadakan di SMA St.Angela, cerpen serta resensi 
novel, tim ekstrakurikuler Jurnalistik ingin 

mengajak teman-teman untuk melihat sisi lain 
dari perubahan iklim, serta hobby.

Selamat membaca, selamat berlibur, Selamat 
Natal dan Tahun Baru 2020, semoga kita dapat 

lebih semangat, lebih berprestasi, dan selalu 
memberikan yang terbaik untuk 

SMA St.Angela.

Terima kasih. 

Cover : Avrilia Monica Wijaya

jurnalistangela

genta.angela@live.com
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MPLS
Masa Pengenalan

Lingkungan Sekolah 

MPLS
Masa Pengenalan

Lingkungan Sekolah 

Dengan 6 kelas MIPA dan 2 kelas IPS, 
seluruh siswa-siswi kelas X mengikuti 
kegiatan ini, mengetahui visi-misi sekolah, 
belajar untuk beradaptasi. Tidak lupa 
pengenalan seluruh eksktrakurikuler, apa 
saja yang akan mereka dapatkan ketika 
memilih. Acara ditutup dengan api unggun 
dan penampilan seni yang dipersembahkan 
siswa-siswi kelas X. Selamat datang di 
keluarga SMA St. Angela.

Tahun pelajaran 2019-2020 dimulai pada hari 
Rabu 10 Juli 2019 hingga Jumat 12 Juli 2019, 
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau 
MPLS, diawali dengan upacara yang 
dipimpin oleh Kepala SMA St. Angela yaitu 
Ibu Susana Endah Sri Hartati, M.Pd serta 
di lanjutkan dengan kegiatan yang 
membuat siswa-siswi kelas X mengenal 
lingkungan kampus  St. Angela. 
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Once again, tidak semudah itu ferguso. 

        Begitu hari H tiba, entah kenapa gue 

ngerasa kalo Suter Regina, Bu Erlien, dan Bu 

Lisa ngeliatin gue terus-terusan seolah mau 

bilang, 'awas ya kalo kamu ketauan tidur pas 

rekoleksi!'.

        Masalahnya, How to nggak ngantuk kalo 

acara rekoleksinya aja dimulai dengan 

meditasi sambil dengerin lagu-lagu rohani?

        But Thanks to God, meditasi itu gak 

        Allohaa! Gue mau tanya dong, kalo kalian 

denger kata “rekoleksi”, apa yang pertama 

kali muncul di pikiran kalian? Let me guess; 

Bosenin? Bikin ngantuk? Terlalu religius?

        Well, kalian gak salah kok! Tapi tau gak sih 

kalo rekoleksi itu nggak se-boring yang kalian 

pikirkan? 

        Awalnya, gue adalah tipe orang yang 

'anti-rekoleksi'.  Menurut gue, rekoleksi itu 

ngebosenin dan cuma buang-buang waktu 

aja. To be honest, gw lebih milih streaming 

drakor seharian daripada disuruh ikut 

rekoleksi.

        Sayangnya, takdir berkata lain. Tanggal 17 

Oktober 2019 yang lalu, gue sama temen-

temen dari kelas gue dan kelas X MIPA 6 ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan rekoleksi yang 

dipimpin sama Sr. Regina OSU.

        Rekoleksi ini sendiri sebenernya udah 

dimulai dari tanggal 13 Oktober 2019, dan 

kelas gue dapet urutan gelombang terakhir. 

Ada beberapa benefit yang bisa gue ambil dari 

urutan tersebut. Contohnya, gue bisa nanya 

ke temen-temen gue dar i  kelas  la in: 

'direkoleksi nanti ngapain aja?'; 'rekoleksi nya 

asik apa nggak?'

        Jawaban yang gue dapet dari temen-

temen agak nggak bisa gue percaya, karena 

sebagian besar dari mereka bilang 'Asik 

banget rekoleksinya, lu gak bakalan ngantuk 

kok, Ly!'

        'Ah mereka mah kerjaannya bohong 

mulu, rekoleksinya kan gak mungkin se-fun 

itu,' pikir gue. Bahkan, gue udah punya 

beberapa 'rencana' yang akan gue lakuin pas 

ikut rekoleksi nanti. 
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yang terpotong tadi. Aula baru mulai ramai 

sejak pukul 07.30, namun perayaan ekaristi 

baru dimulai sekitar pukul 08.00.

 Lily baru bangun kembali saat 

moderator mengajak untuk menyanyikan 

lagu pembuka. Dari pintu aula, terlihat Kak 

Gaby, Kak Ribka, dan Kak Rubens berada di 

Bandung, 19 Agustus 2019

“YA AMPUN, LU MASIH TIDUR!?”

Tidak ada respon.

Gratia Magna—orang yang tadi 

m e m b u k a  p i n t u — m e n g g e l e n g k a n 

kepalanya. Ia tidak habis pikir dengan Lily 

yang masih bisa tidur lelap meskipun suasana 

di luar sangat berisik. Gratia lalu menyalakan 

lampu, menarik selimut yang dipakai oleh Lily, 

lalu berteriak sekuat tenaga, 

“BANGUUUUUUNNNNNNNN!!!”

Sebuah bantal melayang ke arah 

Gratia.

“ye ni anak bandel banget. Jangan 

bilang lu lupa kalo hari ini ada misa di 

sekolah?” hardik Grat.

Lily auto bangun dengan tergesa, 

mengambil handuk dan alat mandi, lalu berlari 

untuk bersiap-siap ke sekolah.

Astaga, dia benar-benar lupa kalau 

hari ini ada misa.

***

 Ketika sampai di sekolah, sudah 

banyak murid yang lalu-lalang. Lily menjadi 

semakin panik, ia pun segera meletakkan 

tasnya di kelas lalu setengah berlari ke aula 

lantai 3. Begitu sampai aula, gadis itu 

menghela napas lega karena di aula hanya ada 

beberapa anggota padus dan beberapa 

anggota OSIS tahun 2018/2019.

 Sambil menunggu waktu misa, Lily 

memutuskan untuk melunasi waktu tidurnya 
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posisi paling depan perarakan sebagai 
pembawa bendera.

  “wah keren ya,”

 “ada pembawa bendera nya/?”

 “ u w a w , ”  k i r a - k i r a  b e g i t u l a h 

bebrapa ungkapan teman-teman yang 

terdengar saat misa dimulai.

 “Intensi misa pada hari ini adalah 

untuk bersyukur atas perayaan kemerdekaan 

bangsa Indonesia yang ke 74tahun, dan untuk 

pelantikan pengurus PK/OSIS masa bakti 

2019/2020,” ucap romo yang memimpin.

 Perayaan misa berlangsung seperti 

biasa hingga selesai homili. MC yang telah 

ditunjuk sebelumnya segera mengambil alih 

untuk sementara.

 Pelantikan pengurus PK/OSIS yang 

baru diawali dengan Kata Sambutan singkat 

dari Kepala Sekolah (Bu Endah), laporan oleh 

Wakasek Kesiswaan (Pak Denny) dan Ketua 

OSIS 2018/2019 (Kak Angel).

 Acara pelant ikan di lanjutkan 

dengan penyerahan laporan kepengurusan 

dari Ketua OSIS/PK lama (Kak Angel dan Kak 

Dara) ke Ketua OSIS/PK baru (Kak Mita dan 

Kak Tyrone).

Upacara pelantikan ditutup dengan 

menyanyikan lagu Mars Serviam oleh seluruh 

umat. Kemudian perayaan ekaristi juga 

dilanjutkan hingga selesai.

 Begitu lagu penutup “Berkibarlah 

Bendera Negeriku” dinyanyikan, Lily terlihat 

senang karena ia akhirnya bisa jalan-jalan atau 

setidaknya berdiri karena badannya sudah 

terasa pegal semua akibat duduk terlalu lama.



PERAK
INDONESIA 

yang dikelompokan sesuai warna baju. 

Set iap  peserta  da lam satu  t im akan 
berkompetisi dalam tujuh jenis lomba dengan 
tim lainnya yang berbeda warna baju. Lomba 
pertama adalah lomba mengambil sedotan 
dari pepaya. Tugas peserta adalah mengambil 
s e d o t a n  y a n g  a d a  d i  d a l a m  p a p a y a . 
Selanjutnya, ada lomba ping pong pantul. 
Peserta harus mengambil bola ping pong lalu 
dipantulkan ke lantai hingga masuk ke dalam 
gelas plastik yang dipegang oleh peserta 

Pesta Rakyat Santa Angela

Lapangan Kampus Santa Angela tampak 
warna-warni bagai pelangi pada hari Jumat, 16 
Agustus 2019 lalu. Mereka adalah siswa-siswi 
Kampus Santa Angela yang duduk manis di 
lapangan memakai baju warna-warni, 
lengkap dari warna merah sampai ungu. Hari 
itu semua warga Kampus Santa Angela 
s e d a n g  b e r b a h a g i a  m e r a y a k a n  H a r i 
Kemerdekaan Indonesia yang ke-74 tahun 
dengan menggelar Pesta Rakyat atau biasa 
disingkat PERAK.

Pesta Rakyat ini dihadiri oleh seluruh siswa 
dan guru Santa Angela dari TK hingga SMA. 
Mereka dikelompokan bersama dan diatur 
sesuai dengan warna baju untuk dijadikan 
pembeda tim. Siswa yang memakai baju ungu 
berkelompok bersama siswa dan guru lain 
yang juga memakai baju ungu. Begitu pula 
dengan siswa dan guru yang memakai baju 
merah. Dengan demikian, dalam satu tim 
akan ada beragam asal peserta.

Acara PERAK itu dimulai dengan ibadat pagi 
yang dipimpin oleh Ketua Yayasan tercinta, 
Suster Caritas Sri Lestari, OSU. Ibadat yang 
berlangsung sekitar satu jam itu diiringi oleh 
suara merdu Paduan Suara SMA Santa Angela 
yang bertugas sebagai koor. Setelah ibadat 
selesai, para siswa memperoleh makanan 
ringan berupa kue bolu dan lemper sebagai 
menu sarapan pagi. Setelah sarapan, seluruh 
p e s e r t a  p u n  s i a p  b e r l o m b a  d a l a m 
memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. 
Terdapat tujuh jenis perlombaan yang 
dimainkan oleh semua peserta dalam tim 
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lainnya. Selanjutnya, ada lomba estafet karet 
sedotan. Setiap peserta diberi satu sedotan 
untuk diletakkan di mulut. Para peserta saling 
mengoper karet gelang menggunakan 
sedotan tersebut. Setelah itu ada lomba ping 
pong tiup. Para peserta meniupkan bola ping 
pong menggunakan pipa di tanah untuk 
kemudian di oper ke peserta di belakangnya. 
Lomba kelima merupakan lomba yang cukup 
seru. Lomba menyusun menara. Pada
lomba ini, peserta diberikan gabus untuk 
dijadikan menara. Para peserta harus 
menyusun gabus-gabus yang ada lalu 
ditumpuk-tumpuk hingga tinggi. Ada yang 
berhasil bertahan, ada juga yang langsung 
roboh begitu dilepas karena tidak seimbang. 
Lomba selanjutnya adalah lomba yang paling 
ditunggu-tunggu. Lomba paling khas saat 
acara Agustusan, yaitu lomba menangkap 
belut. Ada kejadian unik saat lomba ini hendak 
dilaksanakan. Salah satu peserta sempat 
bertanya apakah belutnya menyetrum atau 
tidak.

T idak sedik i t  juga peserta  yang j i j ik 
memegang belut yang licin dan berlendir.
Pada lomba menangkap belut, para peserta 
berbaris lalu mengoper belut dari peserta 
paling depan sampai paling belakang. Belut 
yang dihadirkan sangat licin dan hiperaktif. 
Saat dikeluarkan dari ember, ia menggeliat 
hingga terjatuh ke tanah. Di atas tanah pun dia 
masih menggeliat sehingga membuat para 
peserta kewalahan mengambilnya. Ada juga 
belut yang pasif dan sudah kehilangan 
harapan hidup. Ia hanya menggeliat pelan dan 
dengan mudah di antar ke ember yang paling 
belakang. Lomba terakhir tidak kalah seru dari 
lomba menangkap belut. Masih berkutat 

dengan ember dan basah-basahan, yaitu 
lomba spons air. Peserta harus mengoper 
spons yang telah diisi air ke belakang.

Tim penulis melakukan wawancara kepada 
beberapa guru mengenai kesan pesan pada
acara ini. Semua guru yang diwawancara 
menyatakan senang diadakannya acara 
tersebut. Bahkan, ada yang berpendapat 
bahwa mungkin pesta rakyat Santa Angela ini 
adalah pesta rakyat terbaik se-Indonesia. Saat 
tim melakukan wawancara, ada salah satu 
guru yang bergurau dengan menjawab 
bahwa lomba yang paling ia senangi adalah 
m e n a n g k a p  b e l u t  k a r e n a  i a  h e n d a k 
menangkap belut lalu memasaknya untuk 
dimakan. Ada juga yang memberikan 
masukan untuk kesuksesan acara itu. Ia 
menyarankan PERAK mendatang panitianya 
agar lebih mengorganisir peserta tiap
lomba sehingga t idak ter jadi  kurang 
peserta/kelebihan peserta.
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bertindak dan membangun relasi dengan 
orang lain, mari kita asah dari hari ke hari. 
Undangan Tuhan untuk kita menjadi pribadi 
unggul, maka pada waktunya jika kita 
berada di tengah masyarakat akan merasa 
percaya diri dengan nilai yg kita yakini. “Jika 
ingin berlari cepat, larilah sendirian. Jika kita 
ingin lari jauh, larilah bersama-sama”. 
Belajar satu dengan yang lain, dan menjadi 
teladan bagi setiap orang, sehingga menjadi 
pribadi yang dapat diandalkan, dan dapat 
dipercayadi tengah masyarakat kita.

Setelah upacara di kampus St.Angela, 
paskibra SMA St.Angela bertugas untuk 
mengibarkan bendera merah putih di 
Gereja Katedral St. Petrus.

 Upacara Kemerdekaan Republik 
Indonesia yang jatuh pada hari Sabtu, 17 
Agustus 2019 dimulai pada pukul 07.00 di 
lapangan Kampus St. Angela. Sr. Caritas Sri 
Lestari, OSU sebagai pemimpin upacara, 
dan sebagai pengibar bendera atau 
paskibra adalah siswa-siswi SD St. Angela. 

 Dalam amanat pemimpin upacara 
Sr. Lestari berpesan kita sebagai manusia 
unggul, dapat memberikan contoh seperti 
hadir di tempat lebih awal pada setiap 
kesempatan beraktivitas, berpakaian yang 
s e s u a i ,  p e r i l a k u  s e h a r i - h a r i  y a n g  
membentuk kita menjadi manusia unggul 
melalui latihan sehari-hari dalam hal-hal 
yang sederhana, teliti, penuh kesadaran. 
Keunggulan dilakukan dari cara berpikir, 
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 Para penonton 

dari berbagai sekolah 

datang ramai-ramai 

untuk menyaksikan 

t i m  b a s k e t 

kesayangan mereka berlaga seru.

 Beberapa sponsor bersedia ikut 

mendukung jalannya Honda DBL West Java 

Series 2019: South Region ini, diantaranya 

Honda, Ultra Milk, Tora Café, UBS, Proteam, 

Jabar Ekspress, Ardiles, dan Teh Botol Sosro. 

Sponsor-sponsor ini juga meramaikan GOR 

Padjdjaran dengan membuka stand-stand 

yang digunakan untuk mempromosikan 

barang jualan mereka. Sebagai contoh Teh 

Botol Sosro, Ultra Milk, dan Tora Café 

membuka stand untuk berjualan sekaligus 

memperkenalkan produk minuman yang 

mereka jual agar dapat dikenal dan diterima 

oleh lingkungan sekitar dengan baik. Lalu 

Honda membuat undian berhadiah motor 

bagi penonton DBL yang mengisi biodata 

mereka ke kertas undian yang diberikan.

  Acara pembukaan ini ditutup oleh 

pertandingan dari tim basket putra SMA 

Trimulia Bandung melawan SMA 2 BPK 

Penabur Bandung. Bagi semua sekolah yang 

akan bersaing meraih kemenangan di Honda 

D B L  t a h u n  i n i ,  t e t a p  s e m a n g a t  d a n 

bermainlah dengan sportif ya, kalian pasti 

bisa!

 Dan SMA St. Angela menjadi juara I 

dalam lomba dance DBL tingkat provinsi Jawa 

Barat.

Setiap tahun kompetisi 

basket antar sekolah 

menengah atas selalu 

digelar. Banyak sekolah 

yang bersedia dan siap 

m e n g i k u t i  l o m b a - l o m b a  y a n g  a k a n 

diselenggarakan nanti. 

Tahun ini, sebanyak 38 sekolah dari seluruh 

wilayah Bandung dan sekitarnya ikut 

memeriahkan Honda DBL West Java Series 

2019: South Region. Selain itu, Opening Party 

Honda DBL West Java Series 2019: South 

Region diadakan bersamaan dengan Opening 

Party Honda DBL Central Java Series 2019: 

South Region yang diadakan di GOR Sritex 

Arena, Solo.

 Opening Party Honda DBL West 

Java Series 2019: South Region digelar pada 

tanggal 23 Agustus 2019, hari Jumat tepatnya 

pukul  13.00 serta bertempat di  GOR 

Padjadjaran Bandung. Pada opening party ini 

akan ada 5 pertandingan yang menarik. 

S e p e r t i  b i a s a ,  s e b e l u m  m e m u l a i 

pertandingan, pemain akan menyanyikan 

lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Setelah 

itu, pemain akan lanjut pemanasan untuk 

memulai pertandingannya. Sebelum kelima 

laga tersebut dimulai, akan ada pertandingan 

Mainbasket 3x3 putra dari SMA BPK Holis 

Bandung melawan SMAN 1 Rancaekek (B) dan 

putri dari SMAN 15 Bandung melawan SMAN 1 

Bandung (B).
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pengajar. Aplikasi tersebut menggunakan 

rumus untuk menggerakkan setiap kartun 

yang sudah di sediakan disana berupa kucing 

atau pun kelelawar yang di buat bergerak 

berdasarklan rumus yang di terangkan.

 S e l a i n  m e m b u a t  a n i m a s i 

bergerak,kita juga dapat membuat game 

menggunakan aplikasi Scratch.sebagai 

contoh berdasarkan game kelompok yang 

saya buat,kami membuat game labirin yang di 

tugaskan untuk mengambil koin di setiap 

labirin tersebut hingga mencapai garis finish. 

Namun, satu yang tidak boleh di lakukan yaitu 

 Edufair merupakan kegiatan yang 

dilakukan pada tanggal 29 dan 30 Agustus 

2019. Kegiatan ini dilakukan di dalam kelas 

dengan melibatkan tamu dari Universitas 

Maranatha.yang satu nya merupakan murid 

dari Universitas Maranatha dan yang satunya 

merupkan dosen yang mengajar IT di 

kampusnya.

 Menurut informasi,kegiatan yang 

berlangsung pada hari kamis tersebut bersifat 

wajib di ikuti oleh anak anak kelas X. Lamanya 

kegiatan berlangsung seperti biasa saat 

memulai sekolah dari pagi hingga jam 2.15. 

Setiap kelas di ajarkan tentang bagaimana 

menggunakan animasi langkah demi langkah 

di ajarkan oleh dosen atau pengajar dari 

universitas Maranatha tersebut.

K a m i  d u d u k  p e r k e l o m p o k  d e n g a n 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh 

pengajar. Dengan menggunakan 1 laptop per 

kelompok, kami perlahan lahan mulai belajar 

dan memahami serta mempraktekkan apa 

yang di ajarkan oleh pengajar. Kami disuruh 

menggunakan aplikasi yang disebut dengan 

“scratch”. Dengan aplikasi tersebut kita 

diminta untuk membuat animasi kita sendiri 

supaya dapat bergerak entah itu maju atau 

pun mundur.

 Aplikasi tersebut digunakan supaya 

kita dapat memahami dan mempraktekkan 

apa yang disampaikan maupun diajarkan oleh 
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berasal dari 

k e l a s  X 

hingga XII. 

Dirijen SMA 

S a n t a 

Angela tentu 

s a j a 

merupakan 

g u r u  s e n i 

m u s i k 

tercinta, Ibu 

D i a n a 

Mareta.

P e r s i a p a n 

d a n  S u k a 

Duka Lomba

 P e

rsiapan tim 

l o m b a 

p a d u a n 

suara SMA 

S a n t a 

A n g e l a 

untuk lomba 

PYCC sudah 

d i l a k u k a n 

d a r i  j a u h -

j a u h  h a r i , 

d a r i  b e b e r a p a  m i n g g u  s e b e l u m  P T S 

berlangsung. Berarti, ada kira-kira dua bulan 

w a k t u  y a n g  k a m i  g u n a k a n  u n t u k 

m e m p e r s i a p k a n  d i r i  s e b e l u m  l o m b a 

berlangsung. Dua minggu sebelum lomba, 

ada dispensasi pada jam pelajaran ke delapan 

selama satu minggu dan jam pelajaran 

 Polban Youth Choir Competition 

atau disingkat PYCC merupakan lomba 

paduan suara antar SMA Katolik dan Kristen di 

kota Bandung dan sekitarnya. Lomba PYCC ini 

diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa 

Katolik Politeknik Negeri Bandung (KMK 

POLBAN).  Lomba ini pertama kali diadakan 

pada tahun 2016. 

Nah, tahun 2019, KMK POLBAN 

mengadakan PYCC yang kedua diikuti lima 

peserta dari Bandung. Kelime peserta itu 

yaitu SMA Santa Maria 2, SMA Santa Maria 3, 

SMA Trinitas, SMA Yahya, dan juga tentunya, 

SMA Santa Angela yang merupakan juara 

umum lomba sebelumnya.

Ketentuan dalam lomba PYCC ini 

adalah setiap peserta menyanyikan satu lagu 

wajib dan satu lagu bebas. Lagu wajib adalah 

lagu yang wajib ditampilkan saat lomba, yaitu 

“Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku!” yang dibuat oleh 

Kak Nicholas Rio, salah satu juri dari tiga juri 

yang ada. Sedangkan, lagu bebas adalah lagu 

yang dipilih sendiri oleh peserta. SMA Santa 

Angela memilih untuk menyanyikan lagu 

“Sing, Shout, Alleluia!”

Juri pada lomba ini ada tiga orang, 

yaitu Om Benny, Kak Rio, dan Kak Roni. 

Ketiganya sudah sangat professional di 

bidang musik. Terutama Kak Rio, sebagai 

composer dari lagu wajib, memiliki telinga 

yang sangat peka akan adanya fals atau 

kesalahan nada.

 Tim paduan suara dari SMA Santa 

A n g e l a  y a n g  m e n g i k u t i  l o m b a  i n i 

beranggotakan 31 murid dan satu pianis yang 
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kesembilana 

s e l a m a  d u a 

minggu. Hal 

itu membuat 

kami banyak 

t e r t i n g g a l 

pelajaran.

Pers

iapan untuk 

lomba PYCC 

in i  memil ik i 

banyak suka 

d a n  d u k a . 

Senang s ih , 

b i s a 

m e m b o l o s 

p e l a j a r a n . 

S i s w a - s i s w i 

y a n g 

t e r g a b u n g 

d a l a m  t i m 

l o m b a  j u g a 

menjadi lebih 

a k r a b  s a t u 

s a m a  l a i n 

d e n g a n 

teman-teman dari berbeda angkatan.

Tapi, banyak juga perjuangan yang 

perlu dilakukan untuk mempersiapkan diri 

demi lomba ini. Pulang sore terus, kalau 

bukan jam 4 ya jam 5 sore, sering pula banyak 

yang mengeluh karena tertinggal pelajaran. 

Tidak sedikit dari tim lomba paduan suara 

yang nilainya turun karena terlalu fokus pada 

persiapan lomba.

Belum lagi hambatan-hambatan 

yang perlu dihadapi.  Ada yang harus 

ulangan/remidial di waktu latihan, ada juga 

yang terpaksa tidak bisa ikut latihan karena 

sibuk mengurus acara Angela Cup. Walaupun, 

banyak sekali pelajaran-pelajaran yang harus 

dikejar karena sering tertinggal pelajaran. 

Bahkan, sempat ada guru yang mengeluh saat 

siswa yang tergabung dalam tim lomba 

meminta susulan.

Hari-H Lomba

Pada tanggal 2 November 2019, 

setelah berkumpul sebentar di sekolah, tim 

paduan suara SMA Santa Angela pergi dan 

tiba di tempat lomba kira-kira pada pukul 

08.00. Panitia sudah menyiapkan ruang 

tunggu dan menyuruh tim untuk menunggu 

di dalam.

SMA Santa Angela tampil pada 

urutan pertama. Hal ini membuat suasana 

menjadi cukup tegang. Saat tampil, Ibu Diana 

selaku dirijen menatap siswa dan siswinya 

lekat-lekat, seperti memberi kode bahwa 

bagaimanapun penampilan tim paduan suara 

SMA Santa Angela hari itu, itu merupakan 

hasil usaha maksimal para pelatih dan tim 

lomba paduan suara. Lagu yang pertama 

dinyanyikan adalah lagu “Pujilah Tuhan, Hai 

Jiwaku.” Setelah itu, barulah lagu kedua, 

“Sing, Shout, Alleluia!” dinyanyikan.

Setelah selesai tampil, semua 

kembali ke ruang tunggu melalui backstage. 

Beberapa ada yang pulang duluan, ada juga 

Choir CompetitionChoir Competition
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yang masuk 

k e m b a l i  k e 

dalam ruang 

lomba untuk 

m e n o n t o n 

penampilan-

penampilan 

dari peserta 

lain sembari menunggu sampai pengumuman 

pemenang.

Ada satu kategori  juara yang 

menarik, yaitu juara favorit. Peserta bisa 

menjadi  juara  pada kategor i  in i  j ika 

mendapatkan hasil voting terbanyak. Jadi, 

para penonton diberikan sebuah QR code 

yang akan mengantar penonton ke sebuah 

link google form untuk melakukan voting 

penampilan dari sekolah mana yang paling 

disukai.

Kira-kira pukul 14.00, pengumuman 

y a n g  d i t u n g g u - t u n g g u  t i b a .  S e t e l a h 

berdiskusi lama, para juri akhirnya maju ke 

panggung untuk mengumumkan pemenang. 

Sebelum pengumuman juara umum, Kak Rio, 

juri sekaligus composer dari lagu wajib 

berbicara singkat mengenai penampilan pada 

hari itu secara umumnya. Beliau juga 

berbicara mengenai bagian-bagian yang sulit 

untuk dinyanyikan pada lagu wajib. Lalu, 

beliau mengumumkan bahwa ada satu 

kategori juara lain, yaitu pembawaan lagu 

wajib terbaik.

Ternyata, juara kategori ini adalah 

SMA Santa Angela. Semua murid dari SMA 

Santa Angela yang masih berada di sana 

s e n a n g , 

k a r e n a 

setidaknya

, satu piala 

sudah ada 

d i 

k a n t o n g . 

Kemudian, 

diumumka

n  j u g a 

juara favorit. Lagi-lagi, yang mendapatkan piala 

untuk juara favorit dengan suara sebanyak 31% 

adalah SMA Santa Angela. Untuk kategori juara 

umum, peraih juara III adalah SMA Yahya, juara II 

diraih oleh SMA Trinitas, dan juara I, tak lain adalah 

SMA Santa Angela.

SMA Santa Angela berhasil meraih juara I 

dengan skor 78,00. Para murid dan para guru yang 

hadir di sana, semua bersorak sorai mendengar 

pengumuman itu. Total penghargaan yang 

didapatkan adalah, juara favorit, pembawaan lagu 

wajib terbaik, dan juara I.

Tim lomba paduan suara sangat bangga 

dan gembira atas pencapaian tersebut. Usaha 

memang tidak pernah mengkhianati hasil. Tim 

lomba paduan suara SMA Santa Angela berhasil 

meraih juara I setelah berjuang keras. Setelah 

penerimaan piala, semua peserta yang ada 

bersalam-salaman, saling memberi selamat dan 

t e r i m a  k a s i h .  D a r i  s i n i ,  s e l a i n  u n t u k 

memperkenalkan Polban ke murid-murid SMA, 

lomba ini juga memperat hubungan antar sekolah.

Terima kasih saya ucapkan kepada 

seluruh anggota dari tim lomba paduan suara, juga 

kepada Bu Diana, Bu Maria, Pak Dika, dan Kak Tobi 

selaku pelatih yang telah susah payah melatih 

kami. Semoga, kalau ada lomba lain lagi semacam 

ini, saya bisa ikut mewakili SMA Santa Angela.
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SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2019 - 2020 

PRESTASI PESERTA DIDIK 
SMA SANTA ANGELA

Dance Honda DBL 
West Java Series 2019

Gerda Marietta XI MIPA 4
Angelicha Cherylene XI MIPA 1

Patricia Vallerie Sentosa XI IPS 1
Daniela Pauleta Naomi XI MIPA 4
Gerald Clement Wijaya XI MIPA 1

Brigitha Bulan XI MIPA 3
Michella Giselle XI MIPA 3
Rachel Valerie X MIPA 5
Tiara Evelynska XI IPS 2

Shania Gisela Dwicanaknya S XI IPS 1
Joshua Jeremia XII MIPA 4
Amanda Puspita XI MIPA 2

23 Agustus - 6 September 2019
DBL Propinsi Jawa Barat
Juara 1 tingkat Propinsi

FUTSAL CUP
3 - 7 September 2019

SMAK 2 BPK Penabur Bandung
Juara 1 tingkat Kota

Enrico Immanuel XII MIPA 1
Matthew Liyanto XII MIPA 5

Devito Pranata XII MIPA 2
Vincent Renaldy XII MIPA 3

Nevan Adriel XII MIPA 2
Maximilianus Valerian XII MIPA 2

Erwin Bahari XII MIPA 3
Revi Deevan XII MIPA 4

Michael Marco XII MIPA 5
Sean Patrick W.P XII MIPA 3

Albert Lili  XII IPS 2

Lomba Essay 
Bahasa Inggris

9 Oktober 2019
Tasmania University

Juara III tingkat Propinsi

Kathleen Felicia Tan XII MIPA 5

E-Sport Arena Of Valor 
(AOV)

4 September 2019
Fruit Tea

Juara I Intern Sekolah
Jonathan Jason XI MIPA 2
Joseph Geraldo XI MIPA 2

Renaldi Salim XI MIPA 1
Jonathan Hernando Angriawan X MIPA 4

Felix A K X IPS 2

Pidato Dalam 
Bahasa Inggris

19 Oktober 2019
Universitas Padjajaran 

Juara I Tingkat Nasional

Ignatius Andrew XI MIPA 2

Siapa Pintar Akuntansi
19 Oktober 2019

Universitas Gajah Mada
Juara I Tingkat Nasional

Cindy Clarissa XI IPS 2
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berketurunan Indonesia. Ayahnya sudah fasih 

berbahasa Indonesia. Begitu pula dengan 

anaknya. Sehingga, tidak ada language 

b a r r i e r  y a n g  m e n g h a l a n g i n y a  u n t u k 

bercakap-cakap dengan kami.

Awalnya, kupikir bodoh juga dia. Pindah 

sekolah menjelang PTS berlangsung. Tapi 

n y a t a n y a , 

H a r u k a 

b e r a d a  d i 

t i n g k a t 

k e d u a 

p a r a l l e l 

untuk jumlah 

seluruh nilai 

P T S .  Te n t u 

h a l  i t u 

l a n g s u n g 

membuatnya 

terkenal  d i 

kelas, bahkan 

di angkatan 

s e k a l i p u n . 

W a l a u p u n 

b e g i t u ,  i a 

paling sering 

m e n g o b r o l 

d e n g a n k u , 

s e o r a n g 

dengan muka 

yang lebih rendah dari pas-pasan ini. 

Memang, murid pertama yang ia ajak 

mengobrol pertama kali di kelas adalah aku. 

Wajar saja, seburuk apapun tampangku, aku 

masih merupakan seorang ketua kelas. Tentu 

saja aku terhormat di depannya yang 

merupakan anak baru.

……….

KRINGG! Bel sekolah berdering nyaring. Aku 

kembali berada di kehidupan sekolahku yang 

membosankan. Ransel berat yang harus 

selalu dibawa setiap hari. Tugas-tugas dan 

ujian-ujian yang harus dikerjakan dan 

dilaksanakan. Belum ditambah dengan tugas 

lainku sebagai ketua kelas. Aku bosan. Jenuh. 

Hari-hariku begitu monoton. Hanya dua hari 

saja yang bisa membuat kehidupanku lebih 

berwarna, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Dan 

dua hari itu sangatlah kurang. Terpikir berkali-

kal i  niatku untuk membolos sekolah. 

Sayangnya, aku ini anak baik-baik. Tidak 

terbiasa melakukan hal yang tidak baik seperti 

itu.

 Aku tidak pernah bersemangat sekolah. Aku 

memperjelek mukaku yang sudah buruk rupa 

ini dengan memasang wajah kuyu setiap hari. 

Mungkin hal inilah yang menyebabkan wali 

kelasku menunjukku menjadi ketua kelas, 

dengan harapan aku bisa lebih bersosialisasi 

dengan teman-teman sekelasku. Tapi 

nampaknya, harapan itu tidak pernah bisa 

terkabul. Aku tidak pernah menyukai sekolah. 

Sampai suatu hari, sebelum PTS berlangsung, 

ada seorang murid pindahan dari Jepang yang 

menambah jumlah murid di kelasku.

Namanya Haruka. Wajahnya sungguh cantik 

jelita bagai bidadari. Walaupun lahir dan 

sudah tinggal di Jepang selama bertahun-

tahun, ia memiliki sedikit darah Indonesia. 

A y a h n y a  a d a l a h  o r a n g  J e p a n g  d a n 

merupakan seorang pengusaha yang 

b e r k e c u k u p a n .  S e d a n g k a n ,  i b u n y a 
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Ia banyak bertanya kepadaku mengenai 

sekolah ini. Mulai dari letak kantin, gudang 

olahraga, hingga ruang serbaguna sekolah. 

Lama kelamaan, obrolan kami berdua 

menjadi lebih dalam. Aku dan Haruka pun 

mengetahui bahwa kami berdua memiliki 

hobi yang sama, yaitu menonton film. Kami 

sering chatting bersama dan berdebat 

mengenai 

kelanjutan 

dari film 

yang kami 

sukai.

H a r i  d e m i 

hari berlalu. 

K a m i 

s e m a k i n 

s e r i n g 

b e r j a l a n 

bersama. Ke 

k a n t i n ,  k e 

kelas, bahkan 

d i  l u a r 

sekolah. Aku 

p e r n a h 

m e n g a j a k 

H a r u k a 

n o n t o n  d i 

b i o s k o p 

berdua. Ya, 

berdua saja. Gila kan? Kalau dipikir-pikir, 

be ran i  j uga  ak u  m e ngaj ak ny a  unt uk 

menonton bioskop berdua saja. Lama-lama, 

aku mulai bersemangat lagi ke sekolah. 

Cowok-cowok di kelasku menjadi senang 

berteman dengan aku, begitu juga dengan 

Haruka yang mulai bersosialisasi juga dengan 

cewek-cewek sekelas.

 Sembilan bulan sejak kedatangan Haruka pun 

berlalu. Setelah menjalankan PAT, kami 

sekelas mendengar kabar yang tidak enak. 

Sehubungan dengan kondis i  cabang 

perusahaan ayahnya di Indonesia yang sudah 

semakin stabil, Haruka dan keluarganya akan 

kembali bertempat tinggal di Jepang. Haruka 

mengatakan kabar itu di depan kelas dengan 

mata yang berkaca-kaca. Kami semua 

terdiam, terlebih lagi aku. DEG! Entah kenapa 

aku merasa seperti jantungku berhenti 

berdetak sesaat. Dadaku nyeri. Aku baru 

menyadari kalau selama ini aku menyukai 

Haruka. Aku kembali terpuruk. Depresi. Tiba-

tiba, aku kembali kehilangan semangatku.

Salah satu teman sekelasku mengusulkan 

untuk mengadakan pesta perpisahan. Semua 

sepakat. Aku hanya mengangguk pelan saat 

d i t a n y a .  P e s t a  p e r p i s a h a n  i t u  a k a n 

berlangsung pagi hari sebelum siangnya 

Haruka dan keluarganya terbang ke Jepang. 

Malam sebelum hari keberangkatan Haruka, 

aku benar-benar bimbang. Kalau aku 

menyatakan perasaanku sekarang, bukankah 

itu hanya akan membuatku dan Haruka 

semakin sedih? Tetapi, jika tidak diutarakan, 

aku pasti bakal menyesal seumur hidup? 

Malam itu, aku benar-benar tidak bisa tidur. 

Sampai pada akhirnya, aku tertidur saat pesta 

perpisahan berlangsung.

 Semua teman sekelasku hadir dalam pesta 

perpisahan Haruka kecuali aku. Hal itu 

membuat khawatir seluruh kelas. Tapi, apa 

boleh buat. Pesta tersebut sudah terjadwal 
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dengan baik agar Haruka dan keluarganya 

tidak telat menaiki pesawat. Ada tidak 

adanya sambutan dari si ketua kelas tercinta 

tidak akan menunda pesta tersebut.

 Aku terbangun dengan wajah kaget saat 

melihat jam dinding. Dengan sigap, aku 

langsung berganti baju lalu mengeluarkan 

sepeda dari  garasi  dan mengayuhnya 

kencang ke sekolah, tempat pesta perpisahan 

itu dilangsungkan. Saat aku tiba di gerbang 

sekolah, semua murid di sana sudah terisak 

haru. Bahkan, ada yang sampai menangis. Aku 

hampir saja melewatkan momen yang 

mungkin paling berharga di hidupku. Haruka 

dan keluarganya sebentar lagi akan menaiki 

mobil dan pergi ke bandara.

Haruka hanya bisa menatap teman-temannya 

dengan mata berkaca-kaca sambil sesekali 

menengok ke arah lain, seperti mencari orang 

lain. Bukannya geer, aku tahu orang yang dia 

cari itu aku. Begitu tiba di depan gerbang 

sekolah, aku langsung turun dari sepeda dan 

melemparnya sembarang, hampir membaret 

mobil kepala sekolahku. Seketika, aku 

meneriakkan dengan lantang namanya 

“HARUKA!”

Semua orang yang ada di sana kaget. Para 

murid, wali kelasku, satpam, Haruka serta 

keluarganya, bahkan seekor kucing liar yang 

entah dari mana asalnya menengok ke 

arahku. Sambil ngos-ngosan, aku berjalan 

pelan lalu berhenti di depannya. Aku menatap 

matanya dalam-dalam. Haruka menatap 

mataku sambil menahan tangis. “Maaf, aku 

terlambat” kataku. “Hehe, tidak apa-apa. 

Kamu kan memang sering ketiduran. Pas 

pertama kali kita ke bioskop aja kamu telat sejam, 

untung waktu itu kita belum pesan tiket” jawab 

Haruka sambil  tersenyum keci l .  Aku ikut 

tersenyum, membalas senyuman manis itu. Aku 

kemudian menarik napas panjang. Haruka dengan 

mencoba menjadi tenang bersabar menungguku 

yang hendak berkata sesuatu. “Hey, Haruka.” 

“Em.. ya?” tanyanya dengan wajah sedikit 

bingung. “Maaf aku baru mengatakannya 

sekarang. Tapi, aku menyukaimu, Haruka.” Haruka 

membatu. Ia gagal menahan tangisnya. Haruka 

menangis sekeras-kerasnya lalu memelukku erat-

erat. Aku mengelus kepalanya pelan. Sambil 

terisak-isak, ia berkata “Aku juga. Tapi, maaf aku 

harus pergi.” “Aku tahu. Pergilah” jawabku sambil 

menahan tangis. Ia lalu masuk ke dalam mobil, 

disusul ayah dan ibunya yang membungkuk 

terlebih dahulu ke arah kami.

Mobil tersebut lalu melaju begitu saja. Aku terus 

menatapnya sampai mobil  itu hilang dari 

pandanganku. Beberapa temanku yang peduli 

terhadapku mencoba menghiburku dengan 

menepuk-nepuk bahuku. Aku hanya mematung di 

bawah mentari yang terik itu. Setelah beberapa 

menit, akhirnya aku mengambil sepedaku lalu 

pulang kembali ke rumah.

Kisah cinta di SMA-ku berakhir begitu saja. 

Beberapa kali aku mencoba mengontakinya. Tapi 

chat-ku tidak pernah digubris olehnya. Aku 

kembali menjalani kehidupan sekolah tanpanya. 

Tapi, kalai ini aku sudah berubah. Tidak ada lagi 

wajah kuyu yang menghiasi tempat duduk di 

sebelah jendela. Aku bersyukur pernah bertemu 

Haruka. Walaupun hanya sesaat, ia telah memberi 

semangat hidup kepadaku. Aku tidak akan menyia-

nyiakan segala perbuatan yang telah dilakukannya 

terhadapku. Aku yakin, aku pasti akan bertemu 
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MISA JUMAT PERTAMA

Menjadi kudus dilakukan oleh orang-orang 
yang ingin memperbaiki diri, maka kita yang 
telah dibaptis secara Katolik, dan biasanya 
memiliki nama baptis yaitu Santo atau 
Santa, dapat meneladani cara hidup 

mereka. Inilah pekerjaan 
r u m a h  k i t a  
bersama,  ja lan 
m e n u j u  
k e k u d u s a n .

 Mari kita terus berusaha menjadi orang 
yang lebih baik lagi, dan meneladani Santo 
atau Santa yang namanya telah kita pilih 
untuk melindungi kita. Tuhan memberkati.

“Siapa yang tidak ingin menjadi kudus?”, 
Itulah pertanyaan Pastor Rofinus Jewarut, 
S.MM ketika memulai homilinya di Perayaan 
Ekaristi Jumat Pertama 1 November 2019 
lalu yang diadakan di aula lantai 3 Kampus 
St. Angela sekitar 
pukul 13.00. 

Kemudian Pastor 
Rofinus melanjutkan bertanya kepada 
semua yang hadir apakah telah memiliki 
nama baptis, hal ini terkait dengan para 
orang kudus yang kita pilih namanya dan 
ketahui kisah semasa hidup mereka.
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 Japanese culture lover atau yang biasa kita panggil 
weebs / wibu adalah sekelompok orang yang 
menyukai dan mengagumi hal hal berbau jepang 
sangat teramat dalam bahkan hingga bisa saja 
membuang budaya sendiri demi kesukaannya 
tersebut dan tidak jarang juga orang orang 
sekitarnya mengkucilkan dirinya dikarenakan masih 
menyukai anime atau animasi yang dianggap 
sebagai tontonan anak kecil namun pada 
kenyataannya anak anak sekarang terutama di 
Indonesia anak anak sekarang rata rata menonton 
tontonan untuk remaja seperti sinetron dan drama 
dari berbagai macan negara. Wibu sendiri seperti 
yang dikatakan diatas dapat saja membuang 
budaya aslinya karena menganggap budaya jepang 
lbh baik dan lbh bagus daripada budayanya sendiri 
padahal semua budaya memiliki kelebihan dan 
kekurangannya sendiri dan haruslah kita restarikan 
dalam rangka membuat negara kita Indonesia 

menjadi lbh baik . 
Dimedia sosial sekarang ini terdapat banyak orang 
orang yang lumayan tidak menyukai hal hal berbau 
anime dan rata - rata menghujat orang orang yang 
menyukai hal hal berbau anime dengan sebutan wibu 
namun sebutan tersebut bukan untuk orang orang 
yang menyukai hal hal berbau anime dan untuk orang 
orang yang mendalami hobinya dalam kasus ini anime 
dapat dipanggil dengan sebutan otaku karena otaku 
dalam bahasa jepang berarti orang orang yang 
mendalami hobinya. Otaku sendiri biasanya diberikan 
untuk orang-orang yang suka mengkoleksi figura 
character, menonton animasi jepang, dan bahkan 
game juga bisa. Dalam mendalami hobinya ada bhakan 
yang sampai rela membuang budjet untuk meniru 
character dari gaya rambut, model baju, dan berbagai 
aksi yang dilakukan oleh karakter tersebut atau yang 
bisa kita sebut sebagai cosplay . Untuk melakukan 
cosplay dibutuhkan biaya yang cukup besar mulai dari

OTAKU

WEEBS
WOTA ?32



biaya baju sampai biaya makeup yang diperlukan untuk para cosplayer 
melakukan cosplay. 
Dijudul diatas ada kata wota apa sih wota itu? Wota itu adalah orang 
orang yang sangat menganggumi idola jepang sampai rela mengeluarkan 
biaya untuk menonton konsernya dengan biaya untuk pergi kesana dan 
biaya untuk tiket masuk yang bisa dibilang tidaklah murah untuk 
sekarang karena trip dan biaya untuk kebutuhan tempat tinggal dan 
makanan meskipun uang yang dikeluarkan lumayan banyak selama 
mereka dapat melihat idola mereka secara langsung dapat menjadi salah 
satu kebanggan dan kepuasan tersendiri bagi mereka. 
Jadi sekarang sudah tau kan bergai-bagai macam prnggilan untuk orang-
orang yang menyukai budaya jepang jad mulai sekarang janganlah 
langsusng menyebut orang dengan panggilan yang tidak benar atau 
salah karena kita tidak tau bagaimana perasaan orang orang yang disebut 
seperti itu terutama jangan lah menghina atau merendahkan hobi orang 
lain karena yah.. itu kesukaan mereka cara mereka melepas stress 
mereka karena kelelahan. 

Hobi adalah seseuatu 
untuk melepas penat 

bukan sesuatu yang 
harus didewa dewakan hingga 

membuang budaya sendiri
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Who’s that 

P kem n
Siapa sih yang tidak kenal dengan Pokemon? Sejak salah satu game-

nya Pokemon GO booming pada tahun 2016, hampir tidak ada yang 

tidak tahu apa itu Pokemon. Tapi kebanyakan orang hanya tahu satu 

Pokemon saja, yaitu Pikachu yang memang merupakan maskot The 

Pokemon Company. Padahal, spesies Pokemon yang ada sekarang 

lebih dari 800 spesies, belum ditambah dengan spesies Pokemon 

baru yang akan muncul pada tanggal 15 November 2019 di game 

terbarunya di Nintendo Switch, yaitu Pokemon Sword dan 

Pokemon Shield. Ya, kebanyakan orang hanya tahu Pokemon dari 

game-nya yang pernah booming pada tahun 2016. Padahal, 

Pokemon sudah ada sejak tahun 1996.

Sejarah

Pokemon yang merupakan singkatan dari Pocket Monster, 

diciptakan pertama kali oleh Satoshi Tajiri. Ia memang sangat suka 

bermain game dari kecil. Selain senang bermain game, ia juga suka 

menangkap serangga. Ia bahkan sempat bercita-cita untuk menjadi 

entomologist.

Pada tahun 1981, Satoshi Tajiri bersama dengan Ken Sugimori 

membuat suatu majalah kecil-kecilan yang bernama Game Freak, 

yang nanti di kemudian hari menjadi nama company-nya. Majalah ini 

bertujuan untuk membantu para gamers. Isinya berupa tips-tips 

bermain game dan daftar easter egg yang ada di suatu game.

Setelah majalahnya semakin popular, mereka sepakat untuk 

N I A N T IC
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m e m b u a t  g a m e  s e n d i r i .  M e r e k a 

membentuk perusahaan game yang bernama 

Game Freak, sama dengan nama majalah mereka 

sebelumnya. Satoshi Tajiri mendapatkan ide tentang 

Pokemon pada tahun 1990. Kala itu, ia melihat ada dua 

anak kecil di taman sedang bermain game boy. Mereka 

sedang bermain Tetris dengan kabel penghubung antara dua 

game boy yang mereka miliki agar mereka bisa bertarung satu 

sama lain.

Satoshi Tajiri kemudian ingat akan hobinya semasa kecil, menangkap 

serangga. Ia membayangkan ada serangga yang berjalan di kabel 

penghubung game boy. Bayangkan, suatu game dimana para pemainnya 

bisa menangkap dan saling menukar serangga dan membuat koleksi serangga 

digital.

 Satoshi mengumumkan ide briliannya itu kepada para eksekutif di Nintendo. 

Setelah banyak kerja sama yang Game Freak dan Nintendo lakukan, ia yakin bahwa 

Nintendo mau membantunya membuat game tersebut. Namun, tidak ada eksekutif dari 

Nintendo yang setuju mengenai idenya tersebut. Mereka berpikir bahwa ide Satoshi terlalu 

kompleks dan sulit untuk diwujudkan. Kecuali satu orang, Shigeru Miyamoto. Pencipta Mario 

Bros dan Donkey Kong, idola semua penggemar video game klasik. Shigeru memutuskan untuk 

memberi kesempatan kepada Satoshi dan timnya di Game Freak untuk membuat game tersebut.

Sayangnya, pemikiran para eksekutif Nintendo benar adanya. Game yang sangat kompleks dan terlalu 

ambisius sungguh sulit dikerjakan oleh perusahaan kecil seperti Game Freak. Lama kelamaan, mereka 

kekurangan modal untuk membuat game 

tersebut.

Game Pokemon pertamanya, Pokemon Red dan 

Pokemon Green, membutuhkan enam tahun 

dalam produksinya. Dalam enam tahun itu pula, 

Game Freak hampir bangkrut. Bahkan, Satoshi 

sempat tidak menerima gaji agar pekerjanya bisa 

d ibayar .  S uatu  s aat ,  N inte nd o be rhas i l 

mendapatkan uang yang banyak karena salah 

satu game-nya, Yoshi's Egg. Game Freak pun 

memiliki uang yang cukup untuk melanjutkan 

masterpiece Satoshi Tajiri tersebut. Akhirnya, 

game Pokemon pertama bisa dirilis pada tahun 

1996.

All brand names are trademarks, registered trademarks, or trade names of their respective holders.
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dari keuskupan agung yang berbeda. Misa 

Ekaristi berlangsung selama 3 jam dengan 

homili dari uskup yang menarik mengenai 

semangat iman muda katolik. 3 Uskup ini 

terdiri dari Uskup Antonius Subianto 

Benjamin, O.S.C. keuskupan Bandung, Uskup 

Agung Pontianak Dr. Agustinus Agus, Uskup 

Henricus Pidyarto Gunawan keuskupan 

agung Malang. Uskup yang memiliki ciri paling 

khas yaitu uskup agung Malang yang pandai 

berpantun lucu untuk didengar. Hal menarik 

dari misa ini diiringi oleh orchestra sekolah 

SMA  Trinitas dan angklung Waringin.

Selesai misa, ada penampilan modern dance 

dari komunitas gratia yang penuh semangat 

dan memukau dengan jumlah penari lebih 

dari 30 orang. Penari memakai kostum baju 

LED dan riasan yang elegan sesuai dengan 

penampilannya. Selain itu, penampilan tarian 

tradisional dari SMP Santa Angela. Tarian 

tradisional ini berasal dari Aceh dengan 

tabuhan alat musik rebab yang anggun.

Komunitas gratia memiliki band yang keren 

juga dengan banyak lagu pujian rohani yaitu 

Kemenangan di dalam-Mu, Yesus kami 

berseru, Higher, Yesus Raja, Yesus Kaulah 

Tuhan, Impact Generation, dan Christ is 

enough. Band ini juga merilis album Impact 

generation yang bisa dibeli seharga 75rb 

dengan karya serta editan yang bagus sesuai 

harganya. Band ini memiliki 3 singer, 1 

keyboard, 2 gitaris, 1 bass, dan 1 drummer 

GENTA-21

LEDLED

LED adalah acara rohani yang diadakan oleh 

Gratia Youth Chatolic Community mengenai 

pembinaan iman semangat muda anak-anak 

katolik. LED singkatan dari Light Every Day 

yang berarti Demikianlah hendaknya 

terangmu bercahaya di depan orang supaya 

mereka melihat perbuatanmu yang baik dan 

memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuan 

acara LED yaitu komunitas Gratia mau 

mengajak anak muda untuk menjadi terang 

kapanpun dan dimanapun. Acara ini dihadiri 

oleh lebih dari 1.500 anak bertempat di 

auditorium Universitas Kristen Maranatha. 

Acara LED ini dimulai dari misa Ekaristi, 

tampilan dance komunitas Gratia, tampilan 

tarian tradisional dari sekolah Santa Angela, 

lagu pujian rohani bersama band Gratia, dan 

seminar rohani.

K e g i a t a n  m i s a  E k a r i s t i  i n i  s a n g a t  

menakjubkan karena dipimpin oleh 3 Uskup 
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GENTA-21

dengan ritme yang bertenaga dan melodi 

yang menyatu.

Seminar rohani yaitu puncak acara dengan 

tema Impact Generation dengan pembawa 

acara Ferdie Soethiono yang sangat asik 

untuk didengar. Isi seminar ini mengenai 

Impact Generation yaitu generasi yang 

membawa dampak dan memiliki peranan 

besar dalam mengubah dunia dengan cara 

keunikannya mau menentang arus/Against 

the Tide untuk melakukan pelayanan pada 

setiap orang dalam bimbingan percaya pada 

Tuhan. Kata-kata yang membuat saya tertarik 

pada seminar ini yaitu “Your Words Make 

Your World” artinya ucapanmu membentuk 

dan mempengaruhi duniamu/lingkunganmu 

dalam kehidupan sehari-hari. Seminar Rohani 

diakhiri dengan PDP (Pelayanan Doa Pribadi) 

yaitu kegiatan mendekatkan diri pada Tuhan 

dan percaya pada-Nya. Para pendoa 

mendoakan setiap anak untuk mengakui dan 

mengampuni segala dosanya untuk kembali 

pada Tuhan. Kegiatan pelayanan ini membuat 

seluruh anak semakin dekat pada Tuhan 

hingga beberapa pingsan, menyadari 

kesalahan dirinya serta mau kembali pada 

jalan yang benar.

Acara LED ditutup dengan video mengenai 

Gratia Youth Catholic Community kegiatan 

rohani dan mengembangkan talenta terdiri 

dari dance, editing, melakukan pelayanan 

doa, dan menyanyi. Acara ini juga memiliki 

doorprize dari foto Instagram menarik untuk 

dipilih menjadi pemenang. Hadiah berupa 

headset, powerbank, dan hadiah keren 

lainnya. Acara LED merupakan perayaan ke-17 

tahun Gratia Youth Catholic Community 

dengan kue yang unik dan tiup lilin sebagai 

akhir dari penutupan acara. LED dengan 

simbol kupu-kupu yang berarti berkembang 

dan mengubah dunia. IMPACT GENERATION!     
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