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Bulan kedua tahun 2018 sudah kita 
lewati. Tidak terasa ya sudah 2 
bulan kita lalui di tahun 2018 ini. 
Di bulan Februari ini banyak cerita 

yang akan AM bagikan ke kalian semua. 
Tentunya berhubungan erat dengan tema 
kami yaitu “Eternal Love”. Kami mengusung 
tema ini bukan hanya karena perayaan 
valentine saja yang berhubungan dengan 
cinta. Tetapi juga perayaan imlek yang 
menyatukan keluarga-keluarga besar yang 
merayakannya. Buat yang tidak merayakan 
jangan sedih karena kalian bisa merayakan 
hari libur bersama keluarga kalian atau 
sekedar beristirahat dirumah.

Tidak hanya itu kami akan memberi tahu 
kalian fakta tentang cokelat-cokelat di 
dunia. Kami juga membahas mengenai 
hari kanker sedunia yang jatuh pada 
tanggal 4 Februari dan tentunya dikemas 
dengan fakta-fakta menarik. Jadi jangan 
sampai tidak baca keseluruhan majalah 
kami bulan ini ya. Selamat membaca.

Editorial

Eternal Love
FROM THE EDITOR

Kornelius Davis
EDITOR IN CHIEF

Kegiatan Bela Negara

Kegiatan Bela Negara

Kegiatan Rabu Kustik
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12 World Cancer Day
Hari Kanker Sedunia pada tanggal 4 Februari merupakan hari dimana semua orang di dunia 
diperingatkan kepada penyakit kanker dan mendukung orang yang tengah melawan kanker.

FEBRUARI 2018
VOL. 2 • NO. 2
Peach Blossom
Peach Blossom, one of the 
many flowers we can see a 
lot in Chinese New Year
Photo from Jeffrey Friedl
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Fakta Mengenai Kanker
Berikut fakta-fakta mengenai kanker yang 
dapat membantu banyak orang untuk 
waspada terhadap penyakit kanker.

By Nadia Theresa Johari 
Pictures by daysoftheyear.com

10
Susah Sinyal
Susah Sinyal adalah sebuah film komedy 
keluarga yang menceritakan tentang 
hubungan antara seorang ibu tunggal dan 
anak perempuannya.

By Jesseline Olivia
Pictures from beritakekinian.com

22
The Five Love Languages
Apa saja The Five Love Languages yang 
digunakan untuk mengekspresikan kasih 
sayang seseorang kepada orang yang 
disayanginya? 

By Maria Samantha
Pictures from focusonthefamily.com 

24 Tips How to Make This Month Better
Bagaimana cara membuat hari-hari anda 
semakin baik bulan ini? Berikut Tips dari AM.
By Chiara F Samandari 

A T H A L I A  M A G A Z I N E  2 0 1 8  -  O S I S  S M A  A T H A L I A

On the Cover   It is customary for Chinese families to have living 
blooms in the house, Which symbolize rebirth and new growth. 
They bellieve that without flowers, there wouldn’t be any fortune.

Corrections and Clarifications at Sekolahathalia.sch.id/osissmaathalia

By Inez Andriana Pictures from Shutterstock.com

Cover by Kornelius Davis
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Cancer Facts
DID YOU KNOW?

Fakta Mengenai 
Kanker

Kanker adalah sebuah penyakit yang 
disebabkan oleh tidak teraturnya hormon 
di dalam tubuh dan sangat sulit untuk 
dikontrol. Dalam perkembangannya ini, 
sel-sel kanker dapat menyebar dengan 
cepat dan dapat menyebabkan kematian. 
Nah, berikut ini adalah sejumlah fakta 
tentang kanker yang mungkin belum 
kalian ketahui.

Sel kanker terprogram untuk 
tidak mati. Tidak seperti sel-sel lain, 
sel kanker tidak punya kemampuan 
untuk mendeteksi kerusakan dan 
menghancurkan diri sendiri, tapi yang 
mereka punya hanya kemampuan untuk 
menggandakan diri sebanyak-banyaknya. 
Pada pembelahan awal sel kanker, sel 
yang dihasilkan berjumlah dua kali lipat 
dari sel normal, yaitu empat sel sekaligus. 

Kanker adalah penyebab kematian di 
banyak negara berkembang, termasuk 
Indonesia. Jumlah kematian yang 
ditimbulkan oleh penyakit ini jauh lebih 
banyak dibanding jumlah kematian 
karena penyakit AIDS, tuberkulosis, 
ataupun malaria. 

Ada 20.000 orang yang meninggal 
tiap harinya karena kanker. Kebanyakan 
kasus kanker terjadi pada orang paruh 
baya atau orang tua. Namun, hal ini tidak 
menutup kemungkinan kalau kanker 
dapat terjadi pada anak-anak. Meskipun 
jarang, kanker merupakan penyebab 

kematian kedua pada anak. 
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2013, prevalensi kanker 
di  Indonesia mencapai 1,4 per 1.000 
penduduk, atau sekitar 330.000 orang. 
Kanker yang paling banyak diderita 
di Indonesia untuk perempuan adalah 
kanker payudara dan kanker serviks, 
sementara untuk laki-laki adalah kanker 
paru-paru dan kanker kolorektal. 

Berita baiknya, menurut WHO, 
sebanyak 30% kejadian kanker 
sebenarnya dapat dicegah. Kanker yang 
terjadi karena faktor gen atau keturunan 
hanya berjumlah sekitar 5% sampai 

4 Februari 2018 adalah hari 
kanker sedunia

10% dari total semua kejadian kanker. 
Selebihnya, kebanyakan kejadian kanker 
terjadi karena gaya hidup yang tidak 
sehat atau faktor lingkungan seperti 
polusi dan infeksi. Pencegahan yang 
dapat dilakukan untuk menghindari 
penyakit ini antara lain dengan tidak 
merokok, rajin berolahraga, dan bergaya 
hidup sehat. 

ADA LEBIH DARI 100 TIPE KANKER DI DUNIA
Tipe kanker yang paling sering muncul dalam kejadian kanker adalah karsinoma. Karsinoma adalah sel kanker yang tumbuh pada jaringan epitel tubuh, 

yaitu sebuah jaringan yang melapisi berbagai organ, pembuluh darah, dan jaringan yang ada di dalam tubuh. Juga ada sarkoma, yaitu sel kanker yang 
tumbuh pada jaringan tulang, otot, jaringan adiposa, tendon, dan sendi. Tipe kanker yang lain juga meliputi leukemia, limfoma, dan masih banyak lagi. 

ARTICLE: Nadia Theresa Johari
PICTURES: Daysoftheyear.com, 

Healingprovision.com 
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Tradisi Perayaan Imlek
GO GLOBAL

LALU APA SAJA TRADISI YANG DILAKUKAN? BERIKUT INI ULASANNYA :
Membersihkan Rumah 
Biasanya sebelum perayaan 
Imlek dimulai, rumah mereka 
akan dibersihkan dahulu. 
Mengapa demikian? Ini 
sebagai simbol agar kesialan 
disingkirkan menurut 
pandangan orang dahulu. 
Namun kini kita sebagai 
orang Kristen tidak terpaku 
akan hal seperti itu. Yang 
terpenting rumah dibersihkan 
agar bersih. Apalagi akan 
berdatangan para tamu. 
Rumah yang bersih pun akan 
terlihat enak dipandang dan 
nyaman. 

Unsur Serba Merah 
Tradisi terdahulunya memang 
mereka mewajibkan untuk 
memakai pakaian warna 
merah, hiasan merah, 
pokoknya semua serba 
merah. Menurut kepercayaan 
orang Tionghoa, nian atau 
sejenis makhluk buas yang 
hidup di dasar laut atau 
gunung akan keluar saat 
Imlek. Karena itu penduduk 
bisa takut dengan nian yang 
mengganggu manusia dan 
menganggap dengan serba 
merah, makhluk tersebut 
akan gentar. 

Mempersiapkan Makanan
Masyarakat atau keluarga 
tentunya akan berkunjung 
atau dikunjungi. Dan 
bagi pemilik rumah yang 
mengadakan kunjungan akan 
mempersiapkan berbagai 
makanan dan menyajikannya 
di atas nampan segi 6, segi 8, 
atau bulat sesuai ragamnya. 
Beberapa juga menyediakan 
makanan yang biasa ditemui, 
yaitu mie.

Tradisi
Perayaan 
Imlek
  Kata Imlek (im= bulan, 
lek= penanggalan)berasal dari dialek 
Hokkian atau Bahasa Mandarin-
nya Yin Li yang berarti kalender 
bulan (Lunar Newyear).  Tentunya 
yang membuat adanya tradisi ini 
karena ada sejarahnya lhooo….
Penasaran kan? Jadi, dulunya Negeri 
Tiongkok dikenal sebagai Negara 
agraris. Setelah musim dingin 
berlalu, mereka mulai bercocok 
tanam dan panen. Pastinya ketika 
musim panen itu tiba mereka  sangat 
senang sekali lalu tidak segan 
merayakannya sehingga itu menjadi 
tradisi setiap tahunnya bagi mereka. 
Bersamaan dengan musim semi, 
cuaca cerah, dan bunga bermekaran. 
Kegembiraan itu tergambar jelas 
dari sikap masyarakatnya yang 
saling mengucapkan Gong Xi Fa 
Cai, kepada kerabat, keluarga, 
juga teman. Kalimat Gong Xi Fa 
Cai artinya ucapan selamat dan 
semoga banyak rezeki. Adat ini 
kemudian dibawa masyarakat 
setiap ke manapun mereka akan 
merantau, termasuk ke Indonesia. 
Sin Cia merupakan sebuah perayaan 
yang dilakukan oleh para petani di 
Tiongkok yang biasanya jatuh pada 
tanggal satu di bulan pertama di 
awal tahun baru. Perayaan ini juga 
berkaitan dengan pesta datangnya 
musim semi yang dimulai pada 
tanggal 30 bulan ke 12 dan berakhir 
pada tanggal 15 bulan pertama 
atau yang dikenal dengan Cap 
Go Meh. Perayaan Imlek meliputi 
sembahyang Imlek yang tujuannya 
yaitu sebagai ucapan syukur, doa 
dan harapan di tahun mendatang 
mendapat banyak rezeki. Gambar baju cheongsam yang 

dipakai
ARTICLE: Jesseline Olivia
PICTURES: tumblr.com, craftbnb.com

Angpao 
Ini yang familiar pastinya 
dan tak pernah ketinggalan 
unsur yang satu ini. Bagi 
anak – anak dan para lajang 
pastinya akan kebanjiran 
angpao karena mereka yang 
kebagian menerimanya. 
Untuk si pemberi hanya boleh 
memberi apabila ia sudah 
berkeluarga atau menikah. 
Tetapi kadang orang yang 
sudah tua terutama orang 
tua mereka, juga akan 
mendapatkannya sebagai 
pertanda membagikan 
rejeki saja. Jumlah tidaklah 
diperhitungkan. 

Berkumpul Bersama 
Di momen yang tepat ini akan 
dieayakan bersama dengan 
saling berbincang – bincang 
bersama keluarga besar. Dan 
tak lupa mereka juga saling 
mengucapkan “Gong Xi Fat 
Cai” artinya selamat tahun 
baru Imlek. Karenanya di saat 
hari perayaan ini kebanyakan 
dari umat Tionghoa akan 
pulang ke kampungnya atau 
ke tempat keluarga yang 
tertua untuk bersilaturahmi. 

Kisah – kisah kuno mungkin sering terdengar, namun sebagai orang Kristen kita tidak perlu mempercayainya. 

Tradisi ini hanyalah budaya yang memang dibawa sampai sekarang untuk terus dilestarikan. 
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M O V I E  R E V I E W 
S U S A H  S I N Y A L

Film dengan judul 
unik ini adalah 
film yang digarap 

oleh sutradara 
sekaligus komedian 
yang banyak dikenal 
dengan mata 
sipitnya, Ernest 
Prakarsa. Susah 
Sinyal merupakan 
salah satu dari karya 
sukses Ernest di 
bidang perfilman 
Indonesia setelah 
Cek Toko Sebelah. 
Berbagai aktor dan 
aktris handal turut 
berperan dalam film 
ini sebut saja, Adinia 
Wirasti, Aurora 
Ribero, Valerie 
Thomas,Gisella 
Anastasia, Gading 
Martin dan masih 
banyak lagi.
Film in merupakan 
komedi-drama 
yang menceritakan 
tentang bagaimana 
Ellen, seorang 
pengacara sukses 
yang juga adalah 
single parent yang 
kesulitan membagi 
waktu untuk bekerja 
dan untuk anak 
gadisnya. Akibat 
dari kelalaiannya 
itu, Kiara, sang putri, 
tumbuh menjadi 
anak pemberontak 
dan merasa tidak 
disayangi. Kiara 

lebih banyak dirawat oleh sang 
nenek. Namun sayang, Kiara 
harus kehilangan sang nenek 
dikarenakan penyakit yang 
diderita neneknya. Kiara merasa 
terpukul dan memilih untuk 
melewati kesedihannya sendiri 
tanpa Ellen karena hubungan 
mereka tidak baik. Ellen yang 
merasa harus mulai memperbaiki 
hubungan dengan putri 
tunggalnya itu pun mengajak 
Kiara berlibur hanya berdua ke 
Sumba, di mana hal itu belum 
pernah mereka lakukan sama 
sekali.
 
Perjalanan selanjutnya 

menceritakan bagaimana 
hubungan Ellen dan Kiara 
perlahan membaik, namun 
ternyata jalan kehidupan 
tidak selalu mulus dan 
lancar.  Ada kekecewaan yang 
kembali timbul, rasa marah, 
dan sedih. Namun film ini 
menceritakan bagaimana 
kesungguhan dan kasih 
sayang mampu menguapkan 
dendam dan trauma. 
Bagaimana untuk memaafkan 
diri sendiri dan orang lain, 
lalu melangkah maju ke 
depan karena kehidupan 
tidak akan pernah berhenti 
untuk menunggu kita.

photo by beritakekinianbanget.com

 Banyak pesan moral 
dan nilai berharga yang 
dapat diambil dari film ini. 
Tentang pentingnya kasih 
sayang serta kehangatan 
keluarga, kejujuran 
kepada orang lain dan 
membuka hati untuk 
mengampuni. Suatu hal 
yang sangat baik bila para 
penonton Indonesia dapat 
menemukan sebuah film 
yang bermakna dan dapat 
menegur di antara jajaran 
film yang semakin minim 
mengandung moral.
 Susah Sinyal 
sangat cocok ditonton 

oleh semua kalangan umur. 
Cara pengemasan film yang 
sederhana dan dekat dengan 
kehidupan sehari – hari 
sangat menjadi nilai lebih 
untuk film ini. Tak lupa, 
berbagai kelucuan dan 
kekonyolan yang ditonjolkan 
di Susah Sinyal pastinya 
akan mengocok perut para 
penonton.
 Semoga salah satu 
karya anak bangsa ini dapat 
memacu kita berkarya untuk 
Indonesia. 

By Corinthia Angie

Ernest Prakasa (lahir di Jakarta, 
Indonesia, 29 Januari 1982; 
umur 36 tahun) adalah seorang 
pelawak tunggal Indonesia. Ia 
dikenal sejak meraih peringkat 
ketiga dalam acara Stand Up 
Comedy Indonesia (SUCI) 
pada 2011 dan juga dikenal 
sebagai seorang komedian 
Tionghoa-Indonesia yang sering 
menjadikan kehidupan etnisnya 
sebagai materi komedi tunggal.

Saat pertama membaca 
atau mendengar judul 
film ini, pasti kalian 
bertanya – tanya “Film 
apa sih, nih? Judulnya 
aneh banget.”

photo by celebrity.okezone.com
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World Cancer Day
GO GLOBAL

World Cancer 
Day, atau 
biasa dikenal 
dengan Hari 

Kanker Sedunia merupakan 
hari internasional yang 
diperingati setiap tahunnya, 
tepatnya di tanggal  4 
Februari. Hari ini adalah hari 
di mana semua masyarakat 
dunia digalang untuk 
bersama-sama melawan 
kanker. Saat ini, ada 8,2 
juta manusia di dunia yang 
meninggal karena kanker 
setiap tahunnya. Hari Kanker 
Sedunia ini bertujuan untuk 

menyadarkan semua orang 
tentang bahaya kanker sedini 
mungkin. Tema Hari Kanker 
Sedunia selalu berbeda, 
dan tema selama 3 tahun 
ini (2016-2018) adalah 
We Can, I Can.  Tema ini 
bermakna bahwa setiap orang, 
baik secara bersama atau 
individual, bisa mengambil 
peran dalam mengurangi 
beban dan permasalahan 
kanker. 
    Bagaimana sejarah Hari 
Kanker Sedunia ini? Hari 
Kanker Sedunia pertama 
kali diresmikan berdasarkan 

Piagam Paris (Charter Of 
Paris) pada tanggal 4 Februari 
2000 saat pertemuan ‘World 
Summit Against Cancer 
for the New Millenium’. 
Konferensi kesehatan di 
Paris, Perancis, menetapkan 
tanggal itu sebagai hari di 
mana organisasi kesehatan 
dunia atau World Health 
Organization (WHO) dan 
Badan Penelitian Kanker 
Internasional (International 
Agency for Research on 
Cancer) mendukung 
Perkumpulan Pengendalian 
Kanker Internasional 

(Union for International 
Cancer Control) untuk 
mempromosikan kesadaran 
pada kesehatan dan 
mengurangi dampak atau 
korban dari penyakit ini.  
    Banyaknya korban akibat 
penyakit ini seharusnya 
menumbuhkan kesadaran 
semua masyarakat akan 
bahaya penyakit ini. Banyak 
sekali faktor penyebab 
datangnya penyakit kanker, 
dan yang paling umum 
adalah karena merokok. 

Kandungan di dalam rokok 
dapat menyebabkan kanker 
paru-paru. Selain itu, ada 
banyak sekali gejala kanker 
lain yang tidak kita ketahui. 
Bahkan, banyak kanker yang 
tidak menunjukkan gejala 
sebelumnya.  
    Gejala kanker kita kenali 
sejak dini agar dapat ditangani 
dengan baik sebelum menjadi 
parah. Oleh karena itu, 
adanya World Cancer Day 
berguna untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat dalam 

mengenali gejala dan akibat 
penyakit kanker, sehingga 
dapat dideteksi dini dan 
diobati dengan tepat.

World Cancer Day
THE FIGHT AGAINST THE GLOBAL CANCER EPIDEMIC BY INEZ ANDRIANA

“We Can, I can” merupakan tema 
Hari Kanker Sedunia sejak tahun 
2016 dan sampai pada tahun 2018 
ini.

1 Jakarta Goes Pink 2016 merupakan salah satu kegiatan FUN RUN pada hari kanker sedunia. 
2 Memasak sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan pada hari kanker sedunia. 
3 Hari Kanker Payudara diperingatkan pada olahraga balap Fromula 1 di Austin tahun lalu.
4 Stadium NFL yang penuh dengan warna pink untuk memperingati Hari Kanker Dunia.

Pada peringatan Hari Kanker 
Sedunia, kegiatan yang biasanya 
dilakukan adalah FUN RUN. FUN 
RUN adalah kegiatan lari gembira 
yang mengajak masyarakat untuk 
berlari bersama sejauh  3 s.d. 5 km 
dengan jumlah peserta beberapa ribu 
orang. Ada juga kegiatan stretching 
dan senam yang dilakukan bersama 
biasanya pada lapangan yang luas. 
Demo masak sehat juga termasuk 
kegiatan yang dilakukan untuk 
mengajarkan peserta mengenai 
pembuatan makanan yang sehat bagi 
tubuh. Selain itu, ada pula kampanye 
edukasi kesehatan untuk selalu 
menerapkan pola hidup sehat.

Activities

1 2

3 4

PICTURES: Shutterstock.com, roche.com, dinkes.depok.go.id, maryscenter.org, forceindiaf1.com, sbnation.com
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LENS SCOPE

Hutan Pinus Gunung 
Pancar

Pine Forest

PHOTO BY: THEODORUS JOVAN
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The Work of His 
Hands

PHOTO BY: MELISA GUNAWAN
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Imagine walking on 
an iced river? The fun 
is not from standing 
on the river, it’s from 
the risks that could 
happen to you at 
anytime. 

The Icy River

PHOTO BY: MARVELLOUS M S
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K U L I N E R  I M L E K

Kue Keranjang
Imlek tentunya ada kue keranjang (Nian Gao), kue 
yang bertekstur kenyal dan legit seperti dodol. Kue 
ini disajikan untuk Dewa Dapur agar mengundang 
kemakmuran atau peningkatan rezeki setiap ta-
hunnya. Pandangan akan kue keranjang dapat kita 
transformasi sebagai umat Kristen, yaitu dengan 
menyajikan kue sebagai bentuk pelestarian tradisi, 
bukan untuk persembahan kepada Dewa Dapur. 
Kue ini dapat bertahan bertahun tahun dan disajik-
an dengan cara yang berbeda-beda. 

Kue Mangkuk
Kue yang umumnya diletak diatas susunan kue 
keranjang ini dikatakan melambangkan rezeki 
yang akan mekar dan berkembang seperti bentuk 
kue tersebut. Dengan warna yang identik dengan 
imlek yaitu merah, membuat kue ini sering kita 
jumpai ketika imlek. 

Tray of Togetherness atau Prosperity 
Box
Tray of Togetherness atau Prosperity Box merupa-
kan cemilan imlek seperti manisan, buah kering, 
dan biji-bijian yang dikemas dalam kotak segi dela-
pan. Tiap makanan mempunyai makna yang ber-
beda menurut Budaya Tionghua, jeruk kumkuat 
ialah simbol kemakmuran, biji teratai ialah simbol 
kesuburan, atau pun leci sebagai bentuk ikatan 
keluarga yang kuat. Segi delapan sendiri berarti 
keberuntungan.

Jeruk dan Kuaci
Dalam tradisi Masyarakat Tionghua, jeruk 
merupakan lambang kemakmuran dan 
kekayaan yang bertumbuh, umumnya disa-
jikan jeruk yang masih memiliki daun dan 
tangkai dikarenakan daun yang memiliki arti 
kehidupan dan kesejahteraan. Kuaci sering 
kali menjadi cemilan ketika kumpul keluar-
ga, namun arti kuaci tersendiri ialah kesubu-
ran dan keturunan yang akan datang. 

Mie Panjang Umur
Umumnya sesuai tradisi, mie yang panjang 
melambangkan umur yang panjang maka 
harus dihidangkan tanpa putus dari ujung 
awal hingga akhir. Mie Panjang umur (Shu 
mie/ Shou mian) ini disantap menggunakan 
sumpit, sumpit sendiri berarti pribadi penuh 
kesabaran dan tidak serakah/ iri hati. 

Yusheng atau Yee Sang
Makanan ini merupakan salad ikan segar 
dengan sayuran seperti lobak dan wor-
tel yang disajikan dengan saus tersendiri. 
Menurut tradisi, Yusheng akan diaduk ber-
barengan dan diangkat tinggi-tinggi (disebut 
lo hei) dengan menggunakan sumpit untuk 
menyambut tahun baru imlek. Semakin ting-
gi yusheng yang terangkat maka peruntunga 
di tahun yang baru akan menjadi semakin 
baik pula. 

Pangsit
Pangsit umumnya disebut Jiaozi, pangsit 
yang berisi daging babi atau udang dan sayu-
ran ini memiliki arti kebersamaan sesuai tr-
adisi Tionghua. Makanan ini disantap pada 
malam imlek sebagai makanan pembuka, 
disajikan dengan bentuk bulat yang Mas-
yarakat Tionghua harapkan akan membawa 
kemakmuran dan kesejahteraan. 
namun tidak terang-terangan untuk meng-
hargai saudara kita yang berbeda agama yang 
juga merayakan hari raya imlek. 

Chinese New Year atau imlek merupakan salah 
satu perayaan yang tidak dapat dilewatkan oleh 
kebanyakkan siswa/i Athalia, nih. Tentunya, 
imlek tidak lengkap jika tidak ada makanan khas 
imlek. Makanan khas imlek ini mempunyai arti 
yang berbeda-beda menurut tradisi. Namun 
kita sebagai umat Kristen tentu tidak menyakini 
hal itu, maka makanan ini dapat kita sajikan 
dalam bentuk menghargai dan melestarikan 
tradisi makanan imlek, bukan dalam bentuk arti 
penyembahan. Nah, mari kita simak beberapa 
makanan khas imlek dibawah ini!

FUN FACT
Menurut tradisi, makanan seperti bubur, bihun, dan paria dilarang disajikan ketika imlek dikare-
nakan artinya yang buruk. Namun sebagai umat Kristen, kita tidak mengikuti pandangan terse-
but, jadi boleh saja disajikan.

Article by Cheryll Jeslyn Tan
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T H E   F  I V E   L O V E  
L A N G U A G E S

lovequotesforu.com

        Love language adalah suatu 
cara mudah untuk menyatakan 
rasa cinta atau sayang kita pada 
orang lain. Love language juga 
membantu kita berhubungan 
dengan orang lain dan 
mengembangkan hubungan yang 
baik antara diri kita dan sesama 
kita. Ada lima cara mudah cara 
menggunakan love language ini, 
berikut adalah cara-caranya :
        Pertama, melalui words of 
affirmation (kata penegasan). Ini 
merupakan pujian lisan atau kata-
kata penghargaan untuk orang lain. 
Kata-kata pujian ini adalah suatu 
komunikator cinta yang hebat, 
dari kita untuk sesama kita. “Kau 
terlihat sangat cantik dengan baju 
itu!” “Kau selalu bisa membuatku 
tertawa!” adalah contoh kalimat 
pujian yang bisa kita sampaikan. 
Melalui kalimat ini, orang lain akan 
merasa dihargai. 
        Lalu yang kedua adalah acts 
of service (tindakan pelayanan). 
Ini ditandai dengan kita melakukan 
sesuatu yang diharapkan 
orang lain untuk kita lakukan. 
Kita berusaha menyenangkan 
orang lain dengan melayaninya 
sebagai tanda ekspresi cinta kita. 
Seperti contohnya, membantu 
mama memasak makanan atau 
membantu papa membersihkan 
mobil adalah hal sederhana yang 
bisa kita lakukan.
        Yang ketiga adalah receiving 
gifts (menerima hadiah). Memberi 
hadiah adalah suatu tanda simbolik 
atas rasa sayang kita pada orang 
lain. Tidak masalah seberapa 
banyak uang yang dihabiskan, 

asalkan kita memang memikirkan 
orang yang kita beri, itu sudah 
cukup.  Kita bisa memberikan 
jepitan untuk adik kecil kita atau 
dengan memberikan makanan 
kecil untuk kakak laki-laki kita, itu 
sudah merupakan tanda sayang 
kita pada mereka.
        Keempat, quality time (waktu 
berkualitas). Ini ditandai dengan 
waktu yang kita sisakan untuk 
bersama dengan orang yang kita 
sayang. Misalnya, menemani adik 
bermain, menonton bersama 
kakak, dan saling mengobrol 
dengan mereka.  Kita mempunyai 
waktu yang sama, sehingga kita 
bisa memanfaatkan waktu itu 
walau sebentar saja untuk bersama 
orang yang kita cintai.
        Yang terakhir, pyhsical touch 
(sentuhan fisik). Untuk beberapa 
orang, sentuhan fisik adalah 
bahasa cinta utama, karena tanpa 
itu, mereka merasa tidak dicintai. 
Kepada orang ini, tidak ada yang 
berbicara lebih baik daripada 
sentuhan langsung. Contohnya, 
bayi yang dicium dan dibelai akan 
mempunyai kehidupan emosional 
lebih sehat daripada mereka yang 
lama tertinggal dalam waktu lama.
        Melalui cara-cara mudah ini, 
semoga kita bisa menyatakan 
bagaimana besarnya rasa sayang 
dan cinta kita pada sesama kita. 
Ayo kita coba melakukannya dalam 
kehidupan kita.

Artikel ini diambil dari sumber di website 
www.focusonthefamily.com
Maria Samanta
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T I P S   A N D   T R I C K

How To Make This Month Better

1.  Go to bed half an hour earlier

2.  Drink more water

3.  Step back from toxic friendship

4.  Stop bedtime social media

5.  Stop comparing yourself to other  people

6.  Leave a tidy bedroom to come back to

7.  Move more/ Keep moving

8.  Help other people

9.  Practice smiling and laughing

10.  Do what you love

by Chiara F Samandari
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Chinese New Year

Jennifer Litania
Budaya menghormati orang yang lebih tua

Sujud 3X kepada kakek dan nenek
Captured with Nikon D7100

Next Month

Nature
Submit before 21st March 2018 to 
athaliamagazine@gmail.com

What to send?
1. HD Photo (Portrait or Landscape)
2. Write in your
 –Name
 –Title
 –Caption/Story

Win FREE PRIZES for the Best Photo!

SPECIAL THANKS
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A sudden shot, 
without any intention 
or further hesitation 
for a photoshoot

Perfect shot of a 
Best Friend

PHOTO BY: CARISSA PIN
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Di bulan Febuari ini kita merayakan hari Valentine. Tepatnya pada tanggal 14 biasanya 
kita bertukar cokelat sebagai lambang kasih sayang. Apakah kalian mendapat cokelat 
padah hari Valentine? Buat yang belum dapat, jangan sedih ya, karena kalian masih 
bisa membelinya sendiri dengan rasa yang lebih enak lohh! 

Thorntons

The Belgian

Neuhaus

Valrhona

Chocolate for Valentine
TOP 10

Top 10 • Chocolates for Valentine

Thorontons adalah salah satu cokelat terbaik dari Inggris. Cokelat ini pertama kali dibuat oleh Joseph William 
Thoronton pada tahun 1911. Produk andalan dari cokelat ini adalah chocolate toffe, yaitu chewy milk chocolate yang 
dilapisi dark chocolate. Cokelat ini dijual secara online di website Thorontons.

Pada tahun 1857, Jean Neuhaus yang 
berasal dari Belgia membuat cokelat 
pertamanya yang diberi nama Neuhaus. 
Ia membuat cokelat dengan tekhnik 
khusus yang tetap ia pertahankan 
sejak awal ia membuat cokelat. Cokelat 
andalannya adalah milk chocolate. Wah, 
sangat menggiurkan yaa.

Dari namanya saja seharusnya kita sudah 
bisa menebak dari mana asal cokelat ini. 
Yaa benar! Cokelat ini berasal dari Belgia 
dan berdiri sejak 1956. Sejak 1956 sampai 
sekarang, perusahaan The Belgian masih 
menggunakan metode tradisional untuk 
mempertahankan cita rasanya.

Valrhona adalah salah satu cokelat terbaik 
dari Perancis. Cokelat ini dibuat oleh 
Alberic Guironnet pada tahun 1922. Banyak 
resto kelas atas yang menggunakan cokelat 
ini dalam menu menunya.

Ferrero Rocher
Nah, kalau cokelat yang satu ini pasti kalian sudah tak asing lagi. Ferrero Rocher adalah bola cokelat 
dengan lapisan wafer dan krim hazelnut. Taukah kamu bahwa perusahaan yang memproduksi Ferrero 
Rocher adalah perusahaan yang sama dengan perusahaan yang memproduksi Nuttela? Ferrero Rocher 
dikemas dengan bungkus berwarna emas yang melambangkan kekayaan. Karena itu, Ferrero Rocher juga 
cocok dihidangkan pada saat imlek.

ARTICLE: Dariansa Farrel
SOURCE: CLARKSFOOD.CO.UK, NEUHAUSCHOCOLATES.COM, BUSINESSFORSALE.COM, GREATIST.COM
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Chocolate for Valentine
TOP 10

Ghirardelli
Cokelat ini berasal dari Amerika oleh 

Domenico Ghirardelli. Konon katanya, 
perusahaan ini menolak sekitar 40% biji 
kakao yang didatangkan ke perusahaan-

nya untuk menjaga kualitas.

Guylian
Nama Guylian diambil dari nama sepasang suami 
istri yang membuat cokelat ini, yaitu Guy dan 
Liliane. Cokelat ini mempunyai cokelat andalan 
yaitu chocolate sea shells yaitu cokelat berbentuk 
kulit kerang yang sangat menarik.

Godiva Chocolatier
Lagi-lagi salah satu cokelat terenak ini berasal 
dari Belgia. Cokelat ini terkenal dengan 
kemasannya yang sangat mewah. Bila kalian 
ingin membelinya, kalian bisa menemukannya 
di toko Godvia di Plaza Indonesia.

Lindt
Menurut banyak orang,cokelat Lindt adalah 
cokelat terenak di dunia. Cokelat ini berasal 
dari Swiss yang berdiri sejak 1949 yang 
dipelopori oleh Prungli Ammann. Colekat 
ini memiliki varian presentasi kakao pilihan 
dari 50%, 60%, 70%, 80%, 90% sampai 99%. 
Cokelat ini juga mempunyai flavour unik 
seperti Chilli (cabai) dan wasabi yang tetap 
enak walaupun terkesan aneh.

Hersey’s
Sepertinya nama cokelat ini bukanlah 

nama yang asing di telinga kita. Herseys 
dibuat pertama kali oleh Milton Herseys 

pada tahun 1894 di Amerika Serikat. 
Karena terkenalnya, kota dimana tempat 
Herseys dibuat diubah namanya menjadi 

Herseys.

SOURCE: Tumblr.com, facts-about-chocolate.com, 
fortune.com, modernhoney.com, bloglovin.com

32 33



34 35

APA SAJA SIH ARTI DARI SETIAP BUNGA?
Bunga tentu memiliki banyak jenis serta warnanya. Bentuknya pun 
berbeda-beda. Namun, di dalam setiap bunga ternyata memiliki arti 
yang berbeda-beda. Apa sajakah itu?

Tentunya tidak asing melihat bunga yang satu ini. 
Bunga mawar merah yang memiliki arti cantik, 
berani, dan romantis seringkali dijadikan sebagai 
pemberian. Ternyata, bunga mawar itu sendiri 
memiliki banyak warna dan arti yang berbeda-
beda, seperti berikut ini:

The Meaning of Flowers
FUN FACTS

BUNGA MAWAR

BUNGA MATAHARI
Bunga berwarna kuning ini cantik menyerupai 
matahari. Bunga ini diberi nama bunga matahari 
karena selalu menghadap ke arah matahari. Itulah 
yang membuat bunga matahari diartikan sebagai 
simbol ketulusan dan kesetiaan. 

BUNGA TULIP

BUNGA ANGGREK
Bunga anggrek merupakan bunga yang 
membutuhkan waktu cukup lama untuk 
menampakkan “mahkotanya”. Anggrek juga 
merupakan bunga yang awet dan tidak cepat layu. 
Sehingga, bunga cantik ini memiliki arti bahwa 
untuk menuju keindahan diperlukan waktu yang 
tidak instan. Cocok diberikan untuk pasangan 
kamu yang baru graduation atau mencapai 
pencapaian tertentu, nih. 

SWEET PEA
Bunga Sweet pea ini memiliki tekstur lembut 
dan mirip seperti kupu-kupu. Jika bunga ini 
ditempatkan di alam liar, bunga ini bisa tumbuh 
lebih lebar. Bunga sweet pea memiliki makna 
selamat tinggal, perpisahan, atau ucapan terima 
kasih untuk saat-saat yang menyenangkan. 

Ternyata setiap bunga memiliki makna yang berbeda-beda. Setelah mengetahui arti bunga masing-
masing, semoga bisa menjadi inspirasimu untuk memilih bunga yang cocok jika ingin memberikannya 
kepada orang-orang tercinta kamu.

ARTICLE: Chiara F Samandari 
PHOTOS: tumblr.com, png, pngtree.com

• Mawar putih berarti cinta sejati, kemurnian, kesucian, kelembutan, dan kerendahan hati

• Mawar merah muda berarti kekaguman atau ucapan terima kasih kepada sahabat dekat

• Mawar kuning berarti persahabatan sejati

• Mawar oranye berarti jadi bagian dalam hidup

• Mawar jingga berarti pernyataan cinta, sekaligus lamaran

• Mawar biru berarti misteri

• Mawar hijau berarti ketenangan

• Mawar hitam berarti kematian

• Mawar kombinasi merah dan kuning berarti ucapan selamat

• Mawar kombinasi merah dan putih berarti lambang kecocokan

Bunga tulip melambangkan permohonan maaf, 
pernyataan cinta, kepedulian, kemewahan, 
semangat tinggi, dan persahabatan. Tetapi secara 
umum, bunga tulip melambangkan cinta yang 
sempurna. Jika warnanya bermacam-macam, 
bunga tulip memiliki makna keindahan cinta 
yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
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Good Friday is a religious 
holiday usually observed by 
Christians. It is also called 
Holy Friday, Black Friday, or 
Great Friday. It is observed to 
remember the crucifixion of 
Jesus Christ, his death, and his 
rising from the dead.

Jumat Agung adalah hari libur 
keagamaan yang biasanya 
diobservasi oleh orang 
Kristen. Hal ini juga disebut 
Jumat Suci, atau Jumat 
Hitam. Hal ini diamati untuk 
mengingat penyaliban Yesus 
Kristus, kematiannya, dan 
kebangkitanNya dari kematian.

These dates are based on existing 
National Calendar and Athalia’s 

Academic Calendar.

Contribution   Setiap siswa, guru, atau alumni dari SMA Athalia 
dapat menyumbangkan karya melalui e-mail. Every student, 
teacher or alumni of SMA Athalia can submit their works to 
Athalia Magazine via e-mail. 

athaliamagazine@gmail.com | LINE : @jxu6523g
www.sekolahathalia.sch.id/osissmaathalia

ATHALIA MAGAZINE IS PUBLISHED MONTHLY BY SMA ATHALIA, REGENSI MELATI MAS BLOK B14, SERPONG UTARA, TANGERANG SELATAN, 
BANTEN 15323. THIS MAGAZINE IS DISTRIBUTED FREE IN SMA ATHALIA AND AVAILABLE AS DIGITAL CONTENT. PLEASE BE NOTED THAT 

ATHALIA MAGAZINE IS A SUB-ORGANIZATION OF SMA ATHALIA’S STUDENT COUNCIL.

The Team   Editor In-Chief Kornelius Davis Publication Steven Rhenaldy 
Danita Sherry Theotimus Jordan Jennifer Litania Evelyne Ayu Elkristo 
Audy Sanjaya Journalist Chiara Corinthia Angie Dariansa Farrel Maria 
Samantha Nadia Theresa Jesseline Olivia Editor Regina Putri Inez Andriana 
Photography Kelvin Kurniawan Christopher Devon Gerrard Nick Melisa 
Gunawan Kenisha Amelia Timothy Ishak Eunike Putri Samuel Hervy 
Ilustrator Vanessa Majesty Huimin Tan Jessie Tiffany Divina Benetta Michelle 
Tjandrasa InDesign Andrew Vincenthio Jonathan Farrdy Marvellous Marsel.

Interational Celebration
• 30th March •

30

National Holiday
• 17th March •

Hari Raya Nyepi

Practical Exam • School Program
  1st to 2nd MarchNyepi is a Balinese “Day of Silence” that is commemorated every 

Isakawarsa (Saka new year) according to the Balinese calendar (in 2018, 
it falls on March 17). It is a Hindu celebration mainly celebrated in Bali, 
Indonesia. Nyepi, a public holiday in Indonesia, is a day of silence, fasting 
and meditation for the Balinese. The day following Nyepi is also celebrated 
as New Year’s Day. On this day, the youth of Bali practice the ceremony of 
Omed-omedan or ‘The Kissing Ritual’ to celebrate the new year. The same 
day celebrated in India as ugadi.

Nyepi adalah “Hari Diam” Bali yang diperingati setiap Isakawarsa (tahun 
baru Saka) menurut kalender Bali (tahun 2018, jatuh pada tanggal 17 
Maret). Ini adalah perayaan Hindu yang dirayakan di Bali, Indonesia. Nyepi, 
hari libur nasional di Indonesia, adalah hari kesunyian, puasa dan meditasi 
bagi orang Bali. Hari setelah Nyepi juga dirayakan sebagai Hari Tahun Baru. 
Pada hari ini, pemuda Bali mempraktikkan upacara Omed-omedan atau 
‘The Kissing Ritual’ untuk merayakan tahun baru. Hari yang sama dirayakan 
di India sebagai ugadi. • wikipedia.com •

17

More Dates & Events..

National Exam TO 1 • Government 
Program                                  5th to 9th March

Grade X & XI Mid-Term Examination  • 
School Program               2nd to 9th March

School Exam • School Program
 19th to 24th March 

National Exam Simulation III  • 
Government Program

14th to 15th March

38

Next Month
What’s On

JUMAT AGUNG

• simple.wikipedia.com •
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