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Athalia magazine

Hai Athalians!
Selamat tahun baru! Segenap tim ucapkan kepada kalian 
semua pembaca setia AM.

Tak terasa tahun telah berganti, 
sudah setahun juga AM 
menemani kalian. Semoga kalian 
tidak pernah bosan-bosan ya 
membaca majalah kita.

Diawal yang baru ini AM telah 
merilis majalah Januari edisi 2018 
yang bertema kan "New."
Kami melalukan beberapa 
perubahan pada AM agar bisa 
menjadi lebih baik lagi karena 
itulah kami mengambil tema 
tersebut untuk memperkenalkan 
wajah baru dari AM ini.

Selain itu pengurus AM pun telah  tergenerasi 
menjadi pengurus baru. Kami sebagai pengurus baru 
berterimakasih atas kesempatan dan kepercayaan yang 
diberikan kepada kami, serta setiap ajaran yang telah 
diberikan oleh pengurus 2017.

Editorial
Happy New Year
FROM THE EDITOR

Kornelius Davis
EDITOR IN CHIEF



4 5

12 New Year
Perayaan tahun baru tentu dilakukan di Indonesia setiap tahunnya pada 
tanggal 1 Januari. Bagaimana dengan perayaan tahun baru di negara lain?

JANUARI 2018
VOL. 2 • NO. 1
A beautiful day in 
Pine Forest, Jogja.
Photo by Kenneth 
Girvan

14
Live In Photobook
Live In merupakan kegiatan utama murid 
SMA Athalia kelas 12 pada bulan Januari. 
Inilah kumpulan-kumpulan foto terbaik 
Live In kelas 12 di desa Ngiringin.

By Kenneth Girvan 
Photographs by Kenneth Girvan

19
The Greatest Showman
“Menyatukan beragam orang yang 
bertalenta dalam pertunjukan dan seni 
musik?” berikut merupakan review film 
‘The Greatest Showman’.

By Jesseline Olivia
Pictures from musicalinsider.com

33
Top 10: Binatang Tercantik
Apakah penasaran binatang apa sajakah 
yang paling indah, yang dapat kita lihat 
di dunia ini? Kami telah mendaftarkan 10 
binatang tercantik di dunia versi AM.

By Corinthia Angie 

29 Tips Memilih Jurusan Kuliah
Bingung ingin mengambil jurusan apa? Berikut 
tips-tips dalam memilih jurusan kuliah.
By Cherryl J Tan 
Pitures from Trivia.id

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   People all over the world are still using fireworks 
as a way to express their excitement of coming into a whole new 
year. This tradition started since the 7th Century, by China.

Corrections and Clarifications at Sekolahathalia.sch.id/osissmaathalia

By Dariansa Farrel Photographs by Joel Sartore

choosestevens.com
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Fun Fact: Pets
DID YOU KNOW?

Apakah kamu 
punya hewan 
peliharaan? 
Kalau punya, 
apa kamu sudah 
benar-benar 
mengenal hewan 
peliharaanmu? 
Banyak sekali 
fakta hewan 
peliharaan yang 
belum diketahui, 
lho. Kali ini, kita 
akan bahas 5 
fakta menarik 
tentang hewan 
peliharaan.

Fun Fact 
Hewan 
Peliharaan
Anjing berkeringat melalui 
telapak kaki dan tangannya
Jika kamu memelihara anjing, 
pernahkah kamu bertanya-tanya 
mengapa anjing tidak pernah 
berkeringat? Mengapa mereka 
selalu terengah-engah? Ternyata 
anjing berkeringat, lho.  Namun 
dengan cara yang berbeda. Anjing 
berkeringat melalui telapak 
kaki dan tangannya. Sedangkan 
mereka selalu terengah-
engah karena saat mereka 
terengah-engah itulah mereka 
menghilangkan panas tubuh 
mereka. 

Hamster dapat memakan anak 
mereka sendiri
Hamster betina dapat memakan 
anaknya sendiri jika ia merasa 
terancam, ketika ia merasa 

kandangnya terlalu kecil, karena 
bau manusia, atau bahkan karena 
merasa bayinya terlalu banyak. 
Bahkan hamster jantan juga 
dapat memakan anaknya sendiri 
ketika ia kekurangan makanan. 
Oleh karena itu, pisahkanlah 
kandang hamster jantan dengan 
betina.

Burung Nuri, mengerikan
Tahukah kamu, memelihara 
burung Nuri dapat menghasilkan 
serbuk halus atau kotoran yang 
menyebabkan penyakit paru-
paru? Ini disebut dengan bird 
fancier’s lung. Burung ini juga 
dapat menularkan penyakit 
yang disebut dengan Parrot 
Fever (Psittacosis). Selain itu, jika 
burung Nuri tidak dirawat dan 
diletakkan di dalam kandang 
dengan benar, burung Nuri dapat 
mencabik dirinya sendiri (self-
mutilation), bahkan mencabuti 
bulu mereka sendiri (feather-
plucking).

Tikus dapat berpura-pura mati 
ketika ketakutan
Ketika tikus merasa terancam 

atau berada dalam situasi yang 
mereka takuti, mereka akan diam 
tidak bergerak dan berpura-pura 
mati. Hal ini bukan disengaja oleh 
mereka, namun karena rasa takut 
yang berlebih dalam diri mereka 
yang menyebabkan mereka diam 
tidak bergerak. Tidak di semua 
situasi tikus akan berperilaku 
seperti ini. Jika mereka berada 
dalam situasi yang masih 
memungkinkan mereka untuk 
kabur, maka mereka akan kabur. 
Namun jika tidak, maka mereka 
akan langsung tergeletak dan 
berpura-pura mati.

Anjing merupakan hewan yang 
paling cerdas dan setia
Anjing memang bisa disebut 
sebagai sahabat manusia. 
Bahkan, di Yunani, anjing terkenal 
sebagai hewan paling cerdas 
dan setia. Maka jika seseorang 
mengatakan, ‘eisai skilos!’ (kamu 
anjing!) di Yunani, maka itu 
dianggap sebagai suatu pujian.

PHOTO: WWW.SNAU.COM 
SOURCE: INEZ ANDRIANA, ATHALIA

Doa Bersama
Doa Bersama
PHOTOBOOK
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Kenneth Girvan
Farm Dog
Dogs do speak but only to those who knows to 
listen.
Captured with Canon EOS 600D

Hansen Sebastian
Me and albert’s cow

kasih makan sapi sebelum pulang 
duluan.

Captured with EOS 600D

Hunting Foto
LENS SCOPE

Pets : a furry friend
Here are all submitted photos for the Monthly ‘Hunting Foto’ page. You can submit 
your own for next month via e-mail: athaliamagazine@gmail.com. See details on 
page 24.

PHOTO OF THE MONTH

Jonathan Devinus 
Photo Of The Month Winner
Cihuahua Style

Carissa Pin
Mata yang meluluhkan
Namun mengapa warna mataku tak bisa hijau dan 
memikat seperti matamu?
Captured with Canon Powershot G7X

8 9
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Hunting Foto
LENS SCOPE

Michael Kenneth
Sunbathing dog
Captured with Samsung Galaxy A7 2017

Ceria Margaretha
Dona & Dina
Captured with iPhone 6 Plus

Next Month

Chinese New Year
Submit before 17th February 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!

Nathania Janet Pasila
Patience, Obedience, and Humbleness
Captured with iPhone 7

Gabriella Silvany
Endut

Kelvin Kurniawan
Pixie

Mini Pom
Captured with Samsung Galaxy S7

10 11
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NEW YEAR

ARTICLE: Dariansa Farrel
PHOTOS: JOEL SARTORE

Culture
GO GLOBAL

Tepat pada tanggal 1 Januari 2018 kemarin, kita semua pasti 
menyambut tahun baru. Walaupun tidak semua orang menyambutnya 
dengan petasan atau dengan pesta, namun tahun baru pasti dijadikan 
orang sebagai resolusi ataupun titik dimana kita ingin lebih baik lagi. 
Taukah kamu, bagaimana orang di seluruh dunia menyambut tahun 
baru? Mari simak perayaan tahun baru di beberapa negara ini.

Pertama, ada negara Australia. Untuk menyambut datangnya 
tahun yang baru, di salah satu kota besar di Australia yaitu Sydney 
mengadakan pesta kembang api yang sangat besar dan cahaya lampu 
berwarna pelangi diatas jembatan pelabuhan Sydney yang sekaligus 
merayakan legalnya perkawinan sesama jenis yang baru baru ini di 
sahkan di negara tersebut.

Kedua ada negara Selandia Baru, berbeda dengan Australia, di 
Selandia Baru merayakan pergantian tahun dengan para warganya 
turun ke jalan dan ke pantai. Perayaan tersebut dirasa tak lazim karena 
sangat jarang orang orang mau menghabiskan tahun barunya dengan 
turun ke jalan dan ke pantai.

Beralih ke benua Afrika, di negara Uganda, warganya merayakan tahun 
baru dengan suasana yang syahdu dan ribuan warganya berkumpul 
di gereja untuk berdoa dan mendengarkan nasihat-nasihat dari 
pengkhotbah. Perayaan seperti ini patut dicontoh oleh negara negara 
lain agar kita semakin baik di tahun yang baru ini.

Banyak negara yang menyambut tahun baru dengan sangat 
bersemangat, tetapi ada juga yang menyambutnya dengan perasaan 
takut dan tidak bebas, yaitu di Jerman. Di Jerman, perayaan 
tahun baru dilaksanakan dengan penjagaan ketat dari pihak yang 
berwenang. Penjagaan ini diadakan mengingat pengalaman di 
tahun tahun sebelumnya dimana banyak terjadi berbagai tindakan 
kriminalitas.

Itulah perayaan tahun baru di seluruh dunia yang bisa kita rangkum. 
Bila ada beberapa dari teman teman yang tidak merayakan tahun 
barunya dengan meriah, jangan sedih karena justru kita harus 
bersyukur karena negara kita masih diberi keamanan saat perayaan 
tahun baru berlangsung.

12 13
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 Live In kelas 12
PHOTOBOOK

Photobook Live In Kelas 12
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beliau untuk menjalankan usaha ternak sapi. Keluarga Pak Parman memiliki 
1 sapi betina dan 2 sapi jantan. Susu yang diperah dari sapi betina ini tidak 
banyak, hanya mendapat 5 liter per harinya dari rata-rata produksi susu sapi 
normal 15 hingga 20 liter per hari, namun jika di total-total penghasilan dari 
seluruh pekerjaan ini barulah mampu menyekolahkan Lukas (9) dan Ezra (1) 
serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. 

Melihat dari keuangannya saja saya terkejut. Tapi hal yang lebih mengejutkan 
lagi adalah ketika beliau bisa dengan tulus bersyukur atas apa yang 
dipunyainya, betapa beliau bersyukur atas kesederhaan hidup seorang warga 
desa dan hal itu tidak membuatnya bersungut-sungut. Jika melihat kembali 
dalam diri saya dan banyak orang juga, apakah saya, kita pernah bersyukur 
atas kecukupan yang sudah Tuhan beri, apakah kita pernah merasa puas 
dengan yang kita miliki atau kita malah terus mengejar harta kekayaan 
duniawi yang tidak berharga di mata Tuhan. Sungguh miris sekali dibanding 
dengan kehidupan masyarakat desa. Meski harta sedikit tapi cukup mereka 
tidak mengeluh melainkan tetap menyadari bahwa itu semua, segala yang 
dipunyainya ada karena Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan.

Keseruan siswa siswi kelas 12 saat sedang bermain voli di dusun Ngiringin

Kesan • Pesan
By Kenneth Girvan    Photographs by Kenneth Girvan

Pengalaman Live In Kelas 12.
Pada minggu ke-3 bulan Januari kelas XII mengadakan Live In ke Dusun 
Ngringin, Kopeng, Salatiga. Live In sendiri merupakan program SMP dan SMA 
Athalia dan secara khusus juga tergabung dalam kegiatan Community Service, 
The Boys’ Brigade.

Ngringin merupakan salah satu dusun yang bisa dibilang, tingkat toleransinya 
tinggi. Disana hidup berbarengan orang-orang dari berbagai agama, Islam, 
Kristen, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Mereka tak masalah sama sekali jika 
kita menyanyikan lagu agama kita di jalan atau mungkin tengah berpapasan 
dengan salah satu penduduk. Hal ini sungguh menjadi teladan yang sangat 
baik di tengah jaman ini, terutama di Indonesia yang sedang ricuh-ricuhnya 
menyerang antar-agama. Tentunya sikap toleransi ini bisa tercipta jika kita 
saling menghargai satu sama lain.

Tujuan kami, SMA Athalia melakukan Live In adalah untuk berkontribusi bagi 
dusun Ngringin. Setiap kegiatan dibagi per divisi, Anak, mengajar di PAUD dan 
mendirikan pojok baca (perpustakaan), lalu Remaja, mengajarkan craft, musik 
dan olahraga, serta Orangtua, mengadakan seminar tentang bahaya begadang, 
micin, dan nikah muda. Setiap dari kami ber 3 atau 4 diutus ke tiap tiap 
keluarga yang kemudian kami tinggal bersama orangtua asuh kami di dusun 
Ngringin.

Orangtua asuh saya, Ibu Suli dan Pak Parman kebetulan orang Kristen. Mereka 
dikaruniai dua orang anak, tinggal berdekatan juga dengan neneknya. Hidup 
mereka sangat berkecukupan, rumah juga cukup besar dan luas meski saat itu 
belum di cat karena rumah mereka ini baru saja diperluas dari rumah mereka 
yang lama. Penghasilan dari perkebunan yakni lima juta per tahun ternyata 
tak cukup untuk membiayai hidup keluarga Pak Parman. Saya sendiri cukup 
tergerak dengan kehidupan masyarakat desa. “Semua ini ya, berasal dari 
anugerah Tuhan. Apa yang saya kerjakan gak bakal mampu buat hidup seperti 
ini,” kata Pak Parman, orangtua asuh saya selama Live In. 

“Saya sendiri hanya mendapat lima juta dari hasil tani per tahun, maka itu saya 
bekerja di kebun milik orang dan merah sapi.” Beliau harus bekerja di ladang 
milik orang dan membuka lahan budidaya bibit. Tak ada salahnya juga bagi 
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m
usicalinsider.io

Bisa dibilang 
sebuah suguhan 
di kala penonton 
Indonesia terus-

terusan disuguhkan oleh 
genre yang itu – itu saja. 
The Greatest Showman 
hadir sebagai warna lain 
dalam perfilman Indonesia.
Tak lain sosok pemain 
dibaliknya adalah Hugh 
Jackman, sebagai tokoh 
utama dalam film ini. Ya, 
dia yang menjadi aktor  
sebelumnya di beberapa 
film Marvel seperti Logan, 
X-Men, dll. Biasanya yang 
beliau mainkan adalah film 
bergenre action, namun 
kali ini bergenre drama 
musical/romance. Tetapi 
tidak membuat buruk nya 
film ini ketika tayang. Justru 
mendapatkan rating dalam 
film ini yang dibilang tinggi, 
8/10. 
Memang benar bahwa 
Hugh Jackman berbakat 
dalam bermain. Jarang di 
perfilman kita yang bisa 
membuat orang terkajub 
setelah menontonnya, 
bahkan sampai ketagihan 

THE GREATEST SHOWMAN: 
MENYATUKAN BERAGAM ORANG YANG BERTALENTA DALAM 
PERTUNJUKAN DAN SENI MUSIK?

dan menonton ulang 2-3 
kali…Waw. 
Cerita The Greatest 
Showman menarik. 
Dibintangi oleh berbagai 
pemain – pemain yang 
berbakat dalam drama 
musical. Tidak heran 
kalau setiap scene mereka 
bernyanyi, berdansa 
bersama. Ini cocok sekali 
buat penggemar irama 
musik, bahkan kalian yang 
tadinya tidak tertarik akan 
menjadi tertarik karena 
menikmati. Yaitu salah satu 
pemainnya saja, Rebecca 
Ferguson. Beliau pernah 
mendapat kesempatan di 
ajang X-Factor. 
Pemain pendukung seperti 
Zac Efron dan Zendaya 
juga sangat total  dalam 
memerankan peran 
mereka masing-masing. 
Zendaya bahkan menjadi  
pemain sirkus sembari 
menyanyi. Ini juga keren. 
Di dalam cerita ini mereka 
menjalani peran sebagai 
sepasang kekasih yang 
bertemu dalam satu lokasi 
yang sama. Zac yang 

sebelumnya terkenal 
dalam membintangi film 
High School Musical, film 
musikal juga. Dalam film 
ini Zac sebagai Philip dan 
Zendaya sebagai Anne. 
Bagaimana kisah cinta 
mereka yang terus 
diperjuangkan walaupun 
harus melewati hambatan 
terkait kedudukan mereka 
yang berbeda kasta di 
kehidupan kerajaan. 
Phinneas (Hugh Jackman) 
yang melewati masa 
jatuh bangun dalam 
hidupnya demi mencari 
nafkah untuk keluarganya. 
Lalu ia bertemu Philip 
dan menjalani karier 
sirkus. Didukung dengan 
pengeditan video yang 
sangat keren dan tidak 
mudah.  

THE GREATEST SHOWMAN
REVIEW FILM

Article by Jesseline Olivia

en.wikipedia.org
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lo lagi ngomong di kamar mandi, gak 
usah takut salah. Yang penting pahamin 
script lo, jangan dihafal, jadi yang 
diomongin juga dari hati.
 
Kita sering liat advertisment pentas 
seni yang ka Akbarry nge-host. Kita 
penasaran kenapa logo kakak ada 
gambar rusa di huruf ‘y’?  
Ini menarik, nih. Jadi, rusa kan 
sebenarnya dari huruf ‘y’ dari nama 
Akbarry, jadi bukan Akbar terus rusa, 
banyak orang yang suka salah. Kenapa 
rusa? Karena, rusa tuh binatang yang 
bisa bertahan di segala habitat. Jadi gue 
harap karir gue bisa bertahan di segala 
habitat. Misalkan, lagi musim Kpop ada 
gue, di musim dangdut ada gue. Mau 
yang alay-alay juga ada gue. Tetap bisa 
bertahan entah gimana caranya.

Kita sebagai anak muda kan suka ada 
rasa down dalam pelajaran, tugas, 
dan menghadapi pekerjaan yang 
kita lakukan. Gimana caranya untuk 
ngatasin rasa down?
Ya, lu inget aja tujuan awalnya lu di situ. 
Kayak lu mau jurusan apa bingung, 
gak dapet PTN bingung. Kalo gue, gue 
pengen hidup dari pekerjaan yang gue 
senang. 

 
Pesan kakak untuk para remaja yang 
terinspirasi mau jadi MC dari kakak 
apa?
Gak usah takut untuk jadi diri sendiri, 
karena itu penting banget. Gue waktu 
pertama kali jadi MC semua orang 
ngatain gue, “Bar, lu ngapain sih jadi 
MC, lu kan ga lucu.” Pertama kali gue 
nge-MC, ada lima orang di depan gue 
yang kayak sinis banget, bahkan panitia 
acaranya mau cancel gue H-1 jam. 
Jadi ya gitu, nikmatin prosesnya dan 
jadi diri lo sendiri aja, cari karakter lu 
sendiri, akhirnya bisa bertahan, kok.

Apa harapan kakak untuk generasi muda di 
masa depan?

 “Gue pingin 
supaya mereka gak 
terpaku dengan 
kemudahan yang 
ada. Dalam artian, 
kita sudah biasa 
dengan yang instan, 
semoga mereka 
tetap mengapresiasi 
semua yang memakai 
proses.”
(Chiara F.S)

Apakah kakak jadi MC ini jatuhnya passion 
atau bukan? Boleh minta tips untuk remaja 
yang belum menemukan passionnya?
Passion, passion banget. Menurut gue, coba 
semua kesempatan yang ada, karena dari situ 
jalurnya bisa melebar. Ini gue cerita ya, jadi 
SMA gue magang ke Kompas Muda sebagai 
jurnalis dan akhirnya gue jadi jurnalis musik. 
Jadi dari SMA gue nonton konser musik gak 
pernah bayar. Kenapa gue pengen jadi MC 
juga, karena pas magang gue jadi reporter, 
dan gue ngerasa gue bisa ngobrol sama 
narasumbernya kayak gini. Akhirnya, gue jadi 
penyiar radio. Jurusan kuliah gue jauh banget, 
dulu gue ambil bisnis. Tapi, sekarang gue 
kerja full jadi MC. Kerjanya weekend gitu, jadi 
gue gak kayak orang-orang yang di insta story 

Akbarry Noor
Pada 16 Desember, di pentas seni SMAN 98 ‘Navious’, aku  dengan beberapa teman 
magang, mendapat kesempatan mewawancarai Akbarry Noor, presenter yang 
sedang naik daun.

Beberapa menit setelah ngobrol sana-sini sambil bercanda, kami mulai 
menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan karir Akbarry.

ARTICLE: CHIARA F.S

yang benci hari Senin, gue gak sama sekali. 
Gue malah libur.
 
Pertama kali kakak jadi MC di mana? Apa di 
pensi sekolah kayak gini?
Di acara bedah buku, di tempat kuliah gue. 
Gue ngajuin diri jadi MC, terus diketawain. 
Ya gue pengen ngebuktiin kalo mereka salah. 
Menurut gue, orang lain gak bisa nentuin 
nasib kita.
 
Gimana sih, Kak, cara ngatasin nervous di 
panggung?
Pertama, kita harus kenal audiencenya. Karena 
kalo kita udah kenal mereka, kita jadi berani. 
Karena penonton tuh  yang ngasih energi ke 
kita, jadi kita gak nervous. Kedua, bayangin aja 

Akbarry Noor
Go Global
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ARTICLE: NADIA THERESA

SOURCES: YOUTUBE, OKEZONE, HIPWEE

LENS SCOPE

Taken with a DJI 
Spark. 

Seas The Day

PHOTOS: STEVEN EMMANUEL

LENS SCOPE
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Traffic hours on a 
Temple in Central 
Java.

Temple

PHOTOS: KRISHNA HARISCHANDRA
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Language
GO GLOBAL

SOURCE: BREAKTIME.CO.ID

Kuliner 
Khas 
Manado

Panada
Makanan khas Manado yang satu ini adalah peninggalan bangsa 
Portugis saat masih menjajah Manado. Kalau dilihat sekilas, bentuk 
panada memang mirip dengan kue pastel, namun isiannya berbeda. 
Panada biasanya berisi potongan ikan cakalang yang dibumbui 
dengan bawang merah, daun jeruk, cabai merah, dan daun bawang. 
Panada cocok buat dijadikan sebagai teman minum kopi atau teh 
sembari bersantai.

Kuliner tahun baru di Manado
Di momen perayaan natal dan tahun baru, kuliner Manado yang 
paling banyak disajikan adalah sajian daging bumbu pedas bertajuk 
Tinorangsak. Tinorangsak dibuat dari daging babi yang dipotong kotak-
kotak serta dibumbui dengan rangkaian bumbu seperti serai dan cabai 
hijau. Daging babi yang telah dilumuri baluran bumbu khas tersebut 
lantas dimasukkan ke dalam batang bambu untuk dibakar sampai 
daging empuk dan matang. Ia akan disantap bersama nasi jaha yang 
kebetulan juga dimasak dengan cara dibakar di dalam batang bambu.

Food
GO GLOBAL

      Manado adalah nama sebuah kota yang 
terletak di Sulawesi Utara. Kekayaan alam 
provinsi yang satu ini menjadi salah satu 
pesona tersendiri yang menarik banyak 
turis untuk pergi ke sana. Selain itu, 
Manado juga terkenal akan masakannya 
yang pedas dan beraneka ragam. Apa saja 
kira-kira makanan khas Manado yang 
enak ya? 

1

2

3

Ikan Goreng Sambal Dabu-Dabu
Ikan goreng sambal dabu-dabu adalah salah satu makanan khas 
Manado yang lumayan populer karena cita rasanya yang pedas dan 
gurih. Sambal dabu-dabu terbuat dari olahan jeruk nipis, tomat, 
dan cabai. Berbeda dengan sambal lainnya, cara penyajian sambal 
ini adalah dengan menghidangkannya langsung di atas lauk, bukan 
dicocol. Selain dengan ikan goreng, sambal dabu-dabu sangat enak 
bila disantap dengan lauk lainnya, seperti ayam atau daging sapi.

Bubur Manado
Bubur Manado, atau biasa disebut dengan Tinutuan, adalah 
pilihan menu sarapan yang unik dan sehat, lho, guys. Berbeda 
dari bubur biasanya, bubur Manado tidak mengandung daging, 
tapi menggunakan banyak sayuran, seperti kangkung, bayam, 
daun kemangi, jagung manis, dan labu kuning. Bubur Manado 
dapat disajikan dengan ikan asin, perkedel, atau sambal roa. Oh 
ya, Tinutuan dalam bahasa Manado berarti semrawut atau campur 
aduk, sesuai dengan bahan-bahan bubur Manado yang bermacam-
macam dan banyak jenisnya. Bubur Manado juga banyak disajikan 
dalam acara-acara tertentu di Manado. 

Bahasa Indonesia adalah bahasa 
yang kita gunakan sehari-hari. 
Dibalik bahasa Indonesia, ada 
beberapa contoh fakta menarik 
dari bahasa kita ini, lho.
Pertama, bahasa Indonesia dijadikan sebagai 
bahasa resmi kedua di Vietnam – membuat 
bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa 
Inggris, Perancis, dan Jepang. Maka dari 
itu, Vietnam merupakan negara pengguna 
bahasa Indonesia yang kedua. Kedua, bahasa 
Indonesia merupakan bahasa yang paling 
banyak digunakan dalam postingan WordPress 
setelah bahasa Spanyol, karena Indonesia 
sendiri adalah negara dengan pertumbuhan 
pengguna Wordpress kedua yang tercepat.

Ketiga, bahasa Indonesia merupakan bahasa 
yang paling banyak digunakan di dunia, karena 
digunakan oleh 45 negara di dunia, contohnya 
Australia, Amerika, Vietnam, dan lain-lain.
Yang keempat, bahasa Indonesia terkenal 
di Australia, bahkan ada universitas yang 
menyediakan jurusan bahasa Indonesia.  
Lalu yang kelima, bahasa Indonesia merupakan 
bentukan dari bahasa Melayu Tinggi, dan mulai 
digunakan sejak Sumpah Pemuda tahun 1928.  

Terakhir, bahasa kita ini sudah terbang ke luar 
angkasa melalui satelit Voyager pada tahun 
1977. Waktu itu, Satelit Voyager milik NASA 
mempunyai bagian dalam berupa piringan 
emas. Di dalam piringan itu terdapat 115 gambar 
dan rekaman suara, musik dari era dan budaya 
berbeda, sampai ucapan salam dari 55 bahasa, 
termasuk bahasa Indonesia.

Itulah beberapa contoh fakta menarik bahasa 
Indonesia. Maka dari itu, kita harus bangga 
menggunakan bahasa Indonesia.

Fakta Bahasa Indonesia

ARTICLE: MARIA SAMANTHA OLIVIA
PHOTOS: Wiki, kompasiana

26



28 29

Ayam Woku
Untuk pecinta makanan pedas dan juga gurih, makanan khas 
Manado yang satu ini mungkin cocok buat kalian. Ayam woku adalah 
ayam yang dibaluri dengan bumbu khas daerah Manado, yaitu woku, 
yang terdiri dari berbagai macam bumbu dan rempah-rempah. 
Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat ayam Woku antara 
lain adalah daun kemangi, jeruk nipis, serai, daun kunyit, daun 
pandan, dan tomat. Banyak orang yang menyukai ayam woku karena 
rasanya yang khas. 

4

5

6

Sup Brenebon
Dilihat dari penampilannya, pasti kalian tidak asing lagi dengan 
makanan ini. Makanan ini adalah peninggalan bangsa Belanda di 
Indonesia. Nama “brenebon” merupakan pengucapan lokal dari kata 
bahasa Belanda “bruine bonen”, yang berarti kacang merah. Sup 
Brenebon mengandung banyak rempah-rempah, seperti bawang 
merah, bawang putih, garam, merica, pala, cengkeh, dan gula pasir. 
Terakhir akan dimasukkan buncis, seledri, dan daun bawang yang 
sudah diiris. Kapasitasnya yang sedikit menjadikan makanan ini 
sebagai makanan penutup oleh orang Manado.

Binyolos
Kue Binyolos adalah kudapan khas Manado yang cocok dijadikan 
sebagai sarapan pagi ataupun teman minum teh di sore hari. Jajanan 
pasar favorit orang Manado ini berbahan dasar ubi yang dilebur 
dengan bahan-bahan lain, yaitu vanili, telur, dan gula pasir. Binyolos 
terkenal karena rasanya yang gurih di luar dan manis di dalam. Oh 
ya, Binyolos sangat mudah ditemukan di pasar, pusat oleh-oleh, 
atau pusat kuliner di Manado. 

7 Klappertaart 
Kalau kalian pernah makan ke restoran Manado, pasti kalian pernah 
melihat kudapan yang satu ini. Klappertart adalah makanan khas 
Manado peninggalan Belanda di Indonesia, sama seperti sup 
Brenebon. Klappertart ini dibuat dari tepung terigu, susu, kelapa, 
mentega dan telur. Kue ini paling nikmat disantap dalam keadaan 
dingin, jadi tidak boleh dibiarkan di luar pendingin terlalu lama. 

SOURCE: BREAKTIME.CO.ID

Mengapa makanan Manado pedas? 
Manado selalu dikaitkan dengan aneka masakan membakar lidah nan kaya 
akan rempah-rempah. Dimulai dari kuliner sambalnya— masakan Manado 
kerap kali didampingi oleh sambal pedas menggigit seperti sambal roa dan 
sambal dabu-dabu. Menurut orang Minahasa, makanan adalah salah satu 
aspek yang paling mendasar dalam kehidupan. Oleh karena itu, jika sudah 
membiasakan diri dengan memakan makanan yang pedas, maka diharapkan 
para keturunan mereka dapat berlatih soal toleransi terhadap ‘rasa sakit’ 
bahkan dari hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Wow, keren ya?

Food
GO GLOBAL

ARTICLE: SAMANTHA MARIA OLIVIA
PHOTOS: Wikipedia.com

Bingung Kuliah ambil jurusan apa?

MEMILIH JURUSAN KULIAH

Menyambut tahun ajaran 
baru, pasti banyak yang akan 
mendaftar jurusan kuliah, 

nih! Mendaftar jurusan kuliah juga 
harus penuh pertimbangan, kalian 
gak mau kan sampai salah jurusan. 
Udah buang-buang duit, tenaga, dan 
waktu pula. Kalian juga gak mau kan 
mengeluh setiap hari karena salah 
jurusan kuliah. Nah, beberapa hal ini 
harus dipertimbangkan dalam memilih 
jurusan kuliah!

Minat dan Bakat
Banyak yang bingung memilih jurusan 
kuliah karena merasa tidak mempunyai 
minat atau pun bakat. Jika kalian 
memilih jurusan kuliah, pastikan hal itu 
adalah sesuatu yang benar-benar kalian 
sukai atau pun bidang yang sudah 
lumayan kalian kuasai. Tapi, bukan 
berarti kalau kalian suka mata pelajaran 
fisika maka kalian merasa harus kuliah 
teknik, karena fisika itu cakupan luas, 

kalian harus secara spesifik pastikan 
bagian mana yang kalian sukai dan 
kuasai. Minat dan bakat juga seharusnya 
menjadi salah satu pertimbangan kalian, 
bukan jadi satu-satunya pertimbangan 
kalian, karena masih banyak faktor lain 
yang juga harus dipertimbangkan. 

Konsekuensi
Jika sedang mempertimbangkan 
jurusan kuliah, kalian harus tau 
konsekuensi yang harus kalian terima 
jika memilih jurusan itu. Kalian harus 
tau apa yang akan kalian hadapi dan 
alami ketika kuliah nanti. Seperti 
kuliah kedokteran, kalian harus rela 
mengorbankan waktu karena waktu 
kuliah yang lebih panjang dari teman-
teman yang lain. Belum lagi entar kalau 
lulus S1 baru Sarjana Kedokteran dan 
kuliah untuk spesialis lagi. Ada juga yang 
memilih kuliah di luar negeri, kalian 
harus tau konsekuensinya tinggal di 
negara orang lain, beradaptasi dengan 
lingkungan baru, dan juga harus 
mandiri. Maka, untuk apapun jurusan 
yang kalian pilih, kalian harus tau apa 
yang akan kalian hadapi. 

Jangan milih jurusan kuliah hanya 
karena prospek finansial!
“Kalau kuliah ini, entar kan duitnya 
lancar.” Hal seperti ini harus dihindari, 
pertimbangan untuk jurusan kuliah 
engga cuma dari prospek finansial. 
Jika kalian yang memilih jurusan hanya 
karena prospek finansial sebaiknya 
kalian cari tau dahulu konsekuensi 
kuliah di jurusan itu seperti apa. 

Jurusan Kuliah
TIPS AND TRICK
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Membicarakan soal biaya, kalian juga 
harus tau biaya yang harus kalian 
persiapkan untuk memilih jurusan kuliah 
karena biaya untuk setiap jurusan kuliah 
itu berbeda-beda. Untuk yang ingin kuliah 
di luar negeri atau pun di luar kota, kalian 
juga harus mempersiapkan biaya hidup 
kalian. 

Yakin!
Ketika kalian sudah memilih dan 
mempertimbangkan jurusan kuliah, 
maka kalian harus yakin dengan apa 
yang sudah kalian pilih. Pilih jurusan 
yang akan membuat kalian tertantang, 
yang membuat kalian secara tidak 
sadar mencari tau tentang hal itu, yang 
membuat kalian yakin menekuni hal 
itu. Lalu, seperti pepatah mengatakan, 
gapailah impianmu setinggi langit. 
Jangan takut untuk mencoba sesuatu 
yang baru seperti kehidupan kuliah! 

“Untuk kalian yang 
sebentar lagi akan 
disibukkan dengan 

mendaftar kuliah 
dan ujian akhir 

sekolah, goodluck 
and fighting!” 
-Cheryll J. Tan

ARTICLE: Cheryll J. Tan
PHOTOS: m.6park.com
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10. Mandarin Fish
 
 Mandarin Fish atau  Synchiropus 

splendidus berhabitat di barat daya lautan 
Pasifik dekat dengan Austraia, Filipina, dan 
Taiwan. Ternyata, susunan warna di tubuh 

ikan  ini sama dengan susunan warna jubah 
yang dipakai kekaisaran Cina jaman dulu, 

loh! Umumnya ikan ini hanya sepanjang 6 cm 
dan banyak di temukan hidup di koral-koral 

pinggir pantai.

9. Rubah Fennec
 
 Rubah yang memiliki nama latin 
Vulpen zerda ini hanya dapat kalian jumpai 
di Afrika Utara dan Gurun Sahara. Rubah 
yang sering muncul dalam bentuk animasi 
di berbagai film ini sejatinya adalah hewan 
nokturnal yang hanya memangsa mamalia 
kecil, burung, dan serangga pada malam 
hari. Rubah Fennec dapat hidup hingga 14 
tahun dan merupakan hewan nasional negara 
Algeria.

Ternyata bukan manusia aja, loh, yang di dapat di katakan cantik. 
Hewan juga bisa! Berikut top 10 hewan tercantik menurut AM!

Top 10 • Hewan Tercantik
By Corinthia Angie    

Binatang Tercantik
TOP 10
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Black Backed Kingfisher  Ceyx erithaca atau Black 
Backed Kingfisher hidup di Asia Tenggara dan India. Mereka 
berhabitat di pepohonan rindang di sekitar sungai. Sarang 
mereka menyerupai  terowongan yang panjangnya dapat 
mencapai 1m.

34
See more Athalia Magazine photos at bit.ly/osisma.

7. Zanzibar Red Colobus
 

 Procolobus kirkii termasuk hewan 
endemik Zanzibar, sebuah pulau lepas 

pantai Tanzania. Hewan cantik ini terancam 
punah dengan tidak lebih dari 30.000 

spesies. Masyarakat dari tempat asal mereka 
cenderung tidak menyukai kehadiran hewan 

ini dikarenakan bau yang tidak biasa dari 
tubuh Zanzibar Red Colobus ini, bahkan 
menyebutnya ‘monyet racun’. Umumnya 

hewan ini hidup berkelompok hingga 50 ekor.

6. Caracal
 
 Nama Caracal (Felis caracal) 
diambil dari bahasa Turki yaitu ‘kura 
kurak’ yang artinya telinga hitam. Mereka 
memiliki kemampuan yang luar biasa untuk 
beradaptasi di berbagai habitat. Caracal 
memiliki telinga yang panjang, berumbai, dan 
fleksibel yang membantu mereka mendengar 
suara yang sangat kecil sekalipun, dan kaki 
belakang yang kuat memungkinkan mereka 
untuk melompat tinggi ke udara. Hewan ini 
dapat ditemukan di Afrika dan Timur Tengah.

5. Candy Crab
 

 Candy Crab (Hoplophrys) yang 
berhabitat di Samudera Hindia dan Pasifik 
merupakan genus monotypic yang  artinya 

tidak terdapat hewan jenis yang menyerupai 
Candy crab selain hewan ini sendiri. Hewan 

ini pintar menyamarkan diri di terumbu 
karang didukung warna-warni di tubuhnya.

4. Swallow-Tailed Hummingbird
 
 Swallow-Tailed Hummingbird 
(Eupetomena macroura) hidup di bagian 
timur dan tengah Amerika Selatan, tepatnya 
di daerah semi terbuka, hutan jarang, daerah 
pesisir, dan kebun. Swallow-Tailed memiliki 
sifat yang sangat agresif terhadap spesies 
burung lainnya.
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3. Poison Dart Frog
 
Hewan dengan nama latin Dendrobates 
azureus ini memang terlihat sangat menarik 
dan cantik. Namun, siapa sangka hewan 
ini memiliki racun yang dapat membunuh 
manusia. Hewan ini dapat dijumpai di hutan 
hujan bagian tengah dan selatan Amerika.

2. Harimau
 

Panthera tigris adalah keluarga kucing besar 
yang sangat cantik. Namun sayangnya, hewan 

ini cukup mematikan.

1. Sunset Moth
 
Ini dia peringkat pertama hewan tercantik! 
Madagascar Sunset Moth atau Chrysidia 
rhipheus adalah lepidopteran unik yang 
banyak dicari oleh kolektor untuk diawetkan. 
Hewan ini mirip dengan kupu-kupu, namun 
nyatanya Sunset Moth tidak termasuk dalam 
spesies kupu-kupu.

Nah, itu dia Top 10 hewan tercantik di dunia. 
Nantikan Top 10 kategori lainnya, ya!

Dunkirk adalah film drama 
sejarah perang tahun 2017] 
yang disutradarai oleh 
Christopher Nolan dan 
diproduseri oleh Emma 
Thomas dan Christopher 
Nolan. Naskah ini ditulis oleh 
Christopher Nolan berdasarkan 
peristiwa evakuasi Dunkerque 
di pelabuhan Dunkerque, 
Perancis, pada tanggal 26 Mei 
1940 sampai dengan 4 Juni 
1940 semasa Perang Dunia II. 

La La Land adalah film drama 
komedi musikal romansa 
Amerika Serikat tahun 2016 
yang ditulis dan disutradarai 
Damien Chazelle dan 
dibintangi Ryan Gosling, 
Emma Stone, John Legend, 
dan Rosemarie DeWitt. Film 
ini berkisah tentang seorang 
musisi dan calon aktris yang 
bertemu dan jatuh cinta di Los 
Angeles.

Chillout

Top 10 Songs
1. Bruno Mars, Cardi B-Finesse
2. Kendrick Lamar, SZA-All The Stars
3. Camila Cabello-Never Be The Same
4. Maroon 5-Wait
5.  Zac Efron, Zendaya-Rewrite The 
     Stars
6. Clean Bandit, Julia Michaels-I Miss
      You
7.  G-Eazy, Halsey-Him & I
8. Hailee Steinfeld-Capital Letters
9. Camila Cabello feat. Young Thug-
      Havana
10. Imagine Dragons-Thunder

“Who am I to judge you 
on the past I bet there’s a 
reason for it all.” -Drake
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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
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Next Edition:

Kalender kegiatan Athalia & Hari raya Nasional Februari 2018 

Extraordinary Love

Source: Pixabay.com

14-15  Februari    Retret Guru

16 Februari     Chinese New Year

20-21 Februari    Simulasi II UNBK Kelas XII

12-13, 19, 22-23 Februari  TO 2 US Kelas XII

26-28 Februari    Ujian Praktik Kelas XII
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