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Kalau saja perbedaan bisa lebih 
dihargai di dunia ini. Kalau saja 
warna kulit tidak jadi masalah. 
Kalau saja perbedaan agama 

bukan menjadi sebuah penilaian terhadap 
orang lain. Kalau saja asal usul orang tidak 
dijadikan alasan untuk berbeda kelompok.

Pastinya dunia ini akan lebih damai bukan? 
Itulah yang kita harus wujudkan. Biarkan 
setiap kita dapat memaknai perbedaan 
yang ada. Agar perbedaan itu sendiri yang 
menjadi bagian dari kita semua. Selamat 
menghargai perbedaan yang ada kawan-
kawan.

Editorial

Humanity
FROM THE EDITOR

Kornelius Davis
EDITOR IN CHIEF
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28 Humanity: Equal Rights
Equal rights atau persamaan hak, apakah itu? AM pada bulan ini akan menjelaskan 
pengertian equal rights dan pentingnya equal rights dalam dunia ini.

MARET 2018
VOL. 2 • NO. 3
Beautiful of China
Phicture taken at 
Zhangjiajie, China
Photo by Stanislaus Wilson
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Did you know?
Berikut fakta-fakta mengenai kemanusiaan 
di Dunia ini pada saat ini yang telah 
disusun oleh Athalia Magazine!

By Cheryll
Pictures by AM Illustrator team

8
Healthy Channel
Youtube saat ini memiliki repusitas yang 
tinggi, bahkan melebihi TV. Dalam website 
entertaintment satu ini juga terdapat 
beberapa healthy channel, mari simak!

By Chorintia Angie J
Pictures from beritakekinian.com

20
Java Jazz Festival
Java Jazz festival yang berangsung pada 
bulan Maret ini merupakan salah satu 
ajang terbesar bagi musisi-musisi Jazz 
Indonesia.

By Jesseline Olivia
Photos By Rianti Alleluia and Kireina

30 Top 10 Followable Accounts
Bingung ingin memfollow siapa di Instagram? 
Berikut 10 akun yang paling baik untuk di follow.
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   Frienship isn't about who you've known longest. 
It's about who walked into your life, said "I'm here for you" and 
proved it.

Corrections and Clarifications at sekolahathalia.sch.id/osissmaathalia

By Nadia Theresa Johari Pictures from Line.today.me, osissma.blogspot.com, etc.

Cover by Melisa Gunawan
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H E A L T H Y  C H A N N E L

Y O U T U B E  L E B I H  
D A R I  T V,  B O O M!

Kalimat dari lirik lagu ciptaan beberapa 
Youtuber Indonesia tersebut tentu sangat 
catchy, dikarenakan mayoritas manusia 
yang hidup di abad ke-21 ini menyetujuinya. 
Memang, Youtube menjadi sangat terkenal 
bahkan menjadi sumber penghasilan uang 
dalam jumlah yang cukup fantastis. Rasanya, 
apa saja ada di Youtube. Berbagai video 
tutorial yang memudahkan orang – orang 
untuk mempelajari hal baru, cover musik 

untuk unjuk bakat dan kebolehan ataupun vlog 
yang sekadar membuat kita rasanya lebih dekat 
dengan idola ataupun orang terkenal lainnya.
Banyak juga lho healthy channel yang 
menawarkan cara-cara untuk hidup sehat, diet 
ataupun video olahraga yang banyak membantu 
kalian mendapat pengetahuan yang tak terbatas. 
Yuk, simak beberapa healthy channel terkenal 
berikut!

C O R I N T H I A  A N G I E
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1. Fit Men Cook
Channel yang dimiliki oleh seorang pria 
bernama Kevin Curry ini membahas 
mengenai berbagai resep sehat yang 
ia ciptakan dan kombinasikan sendiri. 
Resep-resep ini cenderung mudah 
dibuat loh!
 

2. POPSUGAR Fitness
Channel yang berasal dari luar negeri 
ini menyediakan berbagai video 
workout yang sangat berguna bagi 
kalian yang ingin olahraga namun 
tidak ingin ke gym. Sangat mudah 
diikuti dan seru – seru loh!

 

3. Fitness Blender
Sama halnya dengan channel 
POPSugar, channel ini juga 
menyediakan berbagai video workout 
yang dapat dilakukan dirumah tanpa 
ribet. Banyaknya variasi workout yang 
ditawarkan, dijamin kalian gak akan 
bosen!
 

4. Stephanie Buttermore
Channel yang dikelola oleh seorang 
doktor yang juga merupakan seorang 
penggemar gym ini berisi tentang hasil 
penelitian ataupun pengalamannya 
mengenai dunia gym dan apa yang ia 
lakukan untuk melatih otot dengan 
cara sehat. Cocok nih bagi kalian yang 
ingin badannya berotot!
 

5. Hot For Food
Lauren dan John yang merupakan 
pengelola channel ini banyak 
membahas mengenai resep – resep 
bagi kalian yang ingin hidup sebagai 
vegetarian. Variasi menunya tak kalah 
menarik loh dari menu non vegan!
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Hunting Foto
LENS SCOPE

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

Zachary Darma
Photo Of The Month Winner
Anggrek

Vanessa Majesty
Tengah Hari

Pernahkah kamu berpikir? ketika kamu tersenyum, 
hariku kini cerah bagai matahari yang berbinar-binar

Captured with Oppo F5
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Hunting Foto
LENS SCOPE

Nature
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.

10

Di depan sekolah
Captured withSamsung Galaxy S6
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Melisa Gunawan

11

A lil' buddy of mount bromo
Captured with Oppo F5

Kevin Rhenaldy
Bunga Seperjalanan
Bunga di sekitar perjalanan menuju air terjun 
Coban Talun Malang
Captured with Canon 600D

11
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Hunting Foto
LENS SCOPE

Vincentius  Benedictus
-

Beach Holiday
Captured with Handphone
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Marvellous Marsel
Fake Beauty
Our earth is dying, to the point that it’s nature has 
been replaced by human-made products
Captured with Fujifilm X-A3
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Next Month

Angkutan Umum
Submit before 25th April 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!

13

Regina Putri
Subtlety
Small and unnoticed, yet strangely poignant
Captured with Samsung Galaxy S6
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Youth Training Service
YTS

 Pada tanggal 9-10 Maret kemarin, teman-teman kita dari kelas 10 dan 
11 baru saja mengikuti YTS. Apa sih YTS itu? YTS merupakan singkatan dari 
Youth Training Service. YTS diadakan untuk memperlengkapi para pelayan 
Tuhan di chapel agar bisa melayani dengan lebih baik. 

YTS : Youth Training Service

ARTICLE: ADELYN ALVINCIA
PHOTOS: Steven Rhenaldy, Chiara F Samandari
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 Acara dimulai pada hari Jumat 
pukul enam sore, dibuka dengan makan 
malam. Setelah itu, teman-teman 
peserta YTS mengikuti sesi pertama yang 
dibawakan oleh Pak Victor untuk belajar 
bagaimana memiliki motivasi yang benar 
dalam melayani. Acara dilanjutkan dengan 
sesi kedua oleh Pak Daniel. Di sesi ini, Pak 
Daniel menjelaskan tentang tata ibadah 
khas sekolah Athalia. Setelah semua sesi 
di hari pertama usai, para pelayan chapel 
diminta untuk berkomitmen di hadapan 
Tuhan dengan mengisi lembar komitmen 
pelayan. Acara hari itu ditutup dengan 
barbeque. Semua orang bisa menikmati 
sosis dan sate ayam bersama-sama.

 Acara berlanjut ke hari Sabtu. 
Sebelum memulai berbagai kegiatan 
lainnya, para peserta makan pagi terlebih 
dulu, menyiapkan stamina untuk acara-
acara selanjutnya. Seluruh sesi pada hari 
Sabtu mengarah pada persiapan secara 
teknis dalam melayani. Peserta YTS dibagi 
dalam kelompok-kelompok, sesuai bidang 
pelayanannya : WL dan singer, gitar dan 
bass, drum, serta piano. Setiap kelompok 
memiliki seorang mentor yaitu alumni 
dari SMA Athalia. Di setiap kelompok, 
ada berbagai macam sharing seputar 
pelayanan – tantangan dalam melayani, 
perbedaan melayani berkelompok dan 
solo, dan sebagainya. Bahkan, ada juga 
yang melakukan praktik bermusik secara 
langsung. Kemudian, para peserta diajari  
dan dicontohkan oleh para alumni 
bagaimana cara mengharmonisasikan 
kesemua bidang tersebut ke dalam 
sebuah tim pelayanan. Terakhir, satu 
kelompok pelayan berkesempatan untuk 
mempraktikkan harmonisasi pelayanan 
secara langsung.

 Semoga setiap pembekalan yang 
diberikan kepada teman-teman pelayan 
selama di YTS dapat memperlengkapi 
teman-teman dalam pelayanan-pelayanan 
yang akan dilakukan, ya. Semangat terus 
melayani Tuhan!

ARTICLE: ADELYN ALVINCIA
PHOTOS: Steven Rhenaldy, Chiara F Samandari PHOTOS: Steven Rhenaldy, Chiara F Samandari
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Youth Training Service
PHOTOBOOK

Photobook Youth Training Service
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Food
GO GLOBAL

MAKANAN ADAT 
MENARIK
 Di Indonesia, kita bisa 
menemukan banyak makanan 
lezat. Disamping makanan yang 
kita kenal sekarang, ada banyak 
makanan adat khas yang menarik 
yang mungkin belum pernah kita 
coba. Apa saja contohnya? Ini dia 
rangkumannya.

Papeda
Papeda adalah makanan dari Maluku dan Papua yang 
merupakan bubur sagu yang disajikan dengan ikan 
tongkol atau mubara yang dibumbui kunyit.Selain 
tongkol, papeda juga dapat dikombinasikan dengan 
ikan gabus, kakap merah, atau ikan kuwe. Bisa juga 
dengan sayur ganemo yang diolah dari daun melinjo 
muda ditumis dengan daun  pepaya muda dan cabai 
merah. Papeda ini teksturnya lengket dan berwarna 
putih, bentuknya seperti lem dan rasanya tawar. 
Papeda ini kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup 
bernutrisi.

Sambal dabu-dabu
Sambal ini biasanya ada di masakan Manado dan 
Sulawesi utara. Makanan ini adalah jenis bahan 
penyedap yang panas dan tentunya pedas. Sambal ini 
sering digunakan untuk bahan penyedap makanan 
laut, khususnya ikan bakar.

Kembang goyang
Kembang goyang adalah salah satu kue tradisional 
khas Betawi. Dinamakan kembang goyang karena 
berasal dari bentuknya yang mirip kelopak bunga 
dan dari prosesnya karena dibuat dengan digoyang-
goyang sampai lepas dari cetakannya. Kue ini dibuat 
dari tepung beras, dan dalam perkembangannya 
ditambah pula essens frambozen, essens pandan, 
atau biji wijen.

1

2

3

ARTICLE: SAMANTHA OLIVIA
PHOTOS: Wikipedia Indonesia
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Nasi jagung
Nasi yang terkenal di daerah Jawa, khususnya 
Surabaya dan Madura ini adalah makanan khas 
Indonesia yang menggunakan jagung sebagai 
bahan dasarnya. Jagung yang digunakan 
biasanya jagung tua atau yang disebut dengan 
jagung pipil. Nasi ini dimakan dengan lauk 
lain, sama seperti nasi putih biasanya.

Kue rangi
Kue yang juga disebut sagu rangi ini adalah 
kue tradisional Betawi yang terbuat dari 
campuran tepung kanji dan kelapa parut yang 
dipanggang dalam cetakan khusus. Setelah 
jadi, biasanya permukaannya diolesi gula 
merah yang dikentalkan dengan tepung kanji. 
Gula merah ini bisa juga dicampuri dengan 
potongan nanas, nangka, atau durian. Cetakan 
yang dipakai mirip cetakan untuk kue bandros 
atau pancong, tapi untuk kue rangi, ukurannya 
lebih kecil. 

Onde-onde
Onde-onde adalah sejenis jajanan pasar yang 
terkenal di Mojokerto yang disebut ‘kota onde-
onde’ semenjak zaman Majapahit. Terbuat dari 
tepung ketan atau tepung terigu yang digoreng 
dan luarnya ditaburi biji wijen. Isiannya 
bermacam-macam, tapi yang terkenal adalah 
pasta kacang hijau. Warna onde-onde nya 
sendiri ada yang kuning, hitam, dan bisa juga 
berwarna putih, merah, atau hijau.

4

5

6

ARTICLE: SAMANTHA OLIVIA
PHOTOS: Wikipedia Indonesia



20

 Pada tanggal 2-4 Maret 2018, diadakannya festival musik 
yaitu Java Jazz di Jiexpo Kemayoran, Jakarta oleh BNI. Acara ini 
diselenggarakan setahun sekalinya dengan menampilkan 54 artis 
jazz dalam 3 hari berganti – gantian penyanyi dari dalam maupun 
luar negri. Untuk dapat menghadiri ini kita hanya membayar tiket 
masuknya seharga 500K. Cukup worth it untuk acara besar- besaran 
ini dengan menampilkan banyak artis dibanding berbagai acara 
konser lainnya. Untuk acara ini, sesuai dengan namanya saja Java 
Jazz, berarti hanya menampilkan lagu bergenre jazz tentunya. 
Sempat beberapa minggu setelah acara ini, saya mewawancarai 
beberapa teman saya yang hadir dalam acara itu, yakni Ria dan Jojo. 
 “ Java Jazz bagus, rapi, dan besar stagenya” ujar Jojo. 
Menurutnya dibanding tahun kemarin, tahun ini lebih ada 
kemajuan seperti stage nya yang besar. Walaupun dihadiri artis 
internasionalnya, tidak menutupi artis Indonesia. Dari situ ia bisa 
mengenal jazz lebih dan tahu artis – artis yang berkualitas. Jojo 
pun ketika ditanya bagaimana perasaan yang dirasakan, ia merasa 
senang dan terpukau. Walau sebenarnya saat itu ia tidak mengikuti 
dari awal acara karena datang terlambat. Alasan yang membuatnya 
datang adalah pertama karena ia termasuk penggemar music jazz. 
Selain itu, ada artis favorit nya, Glenn Fredly. Ada beberapa artis 
lainnya seperti Littlemore, Matthew , dan Bigdan, yang membuat ia 
terkesan akan lagu yang dibawakan karena terdengar sangat jazz. 
 “ Seru banget bisa liat stage act performnya, bagaimana 
skill para artisnya” Begitu menurut Ria tentang even musik jazz 
terbesar di Indonesia. Untuk masuk kesana pun harganya lumayan 
murah dengan bisa melihat banyak artis terpilih per harinya. Lagi – 
lagi dibanding tahun kemarin, ini lebih banyak perkembangannya. 
Tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Tetapi perkembangannya 
dapat dikatakan naik turun. Artis luar lebih mendominasi seperti 
Vanessa Williams, Matther Whitaker, Daniel Caesar, dll. Sedangkan 
kalau artis dalam nya ada Teddy, Dira, Glen Fredly, dan masih 
banyak lagi. “ Tahun ini adalah tahun ketiga datang acara java jazz 
bersama teman dan kakak. Dari dulu memang suka jazz dan pada 
saat nonton, penontonnya santai, tidak anarkis. Karena artis – artis 
nya juga yang keren, dan even jazz yang jarang bergengsi” ucap 
Ria saat ditanyakan alasannya datang ke acara. Begitu juga saran 
yang diberikan Ria, untuk kedepannya java jazz ini bisa makin seru 
lagi,perbanyak games – games menyenangkan, dan makin kreatif. 
Menurut Ria acara ini bukan sekedar festival musikal yang biasa dan 
mudah.  Tetapi ini sulit karena saingan yang begitu banyak dan 
ternama dilihat dari artis – artisnya. Ria berbagi cerita tentang 
teman kakaknya yang tidak lolos untuk seleksi tampil acara jazz 
tersebut. Padahal baginya itu sudah cukup bagus. Namun ternyata 
java jazz ini benar – benar tidak sembarang menyeleksi artis untuk 
tampil demi kepuasan para penonton. 
 Terdengar kalau acara java jazz ini memang seru dan 
penontonnya banyak yang tidak menyesal setelah menghadiri. 
Apalagi di semakin berkembangnya zaman, terutama anak muda 
sekarang tidak ada yang tidak gemar musik, rata – rata semuanya 
suka. Begitu juga dengan musik yang semakin lama semakin baru 
dan kreatif oleh penyanyi maupun musisinya. Begitu hebatnya musik 
bisa memikat banyak orang di dunia ini. Semoga dari acara festival 
yang ada pun juga bermanfaat untuk menambah hiburan kita dan 
tentunya menginspirasi kita. 

20

Menghadirkan Beragam Nuansa Musik Jazz 
dalam Java Jazz 2018

Java Jazz Festival 
GO GLOBAL

ARTICLE: JESSELINE OLIVIA
PHOTOS: Rianti Alleluia, Kireina Dokubani



2121
ARTICLE: JESSELINE OLIVIA
PHOTOS: Rianti Alleluia, Kireina Dokubani
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LENS SCOPE
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Beautiful picture 
of the Coban Talun 
Waterfall in Malang, 
Indonesia, shot using 
Canon 600D.

Coban Talun 

PHOTO BY: STEVEN RHENALDY
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The might of a bird 
lies beyond its 
feathers.

Caged

PHOTO BY: REGINA PUTRI
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Diversity
LOOKBOOK
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Equal Rights
HUMANITY

Humanity: 
Equal Rights
 Kita pasti pernah dengar yang 
namanya hak persamaan atau equal 
rights. Tapi, apa sih sebenarnya equal 
rights itu? Apa hanya berlaku untuk 
perempuan saja? Di artikel kali ini, saya 
mau berbagi sedikit informasi mengenai 
apa itu equal rights.

      Pertama-tama, kita harus tahu dulu arti dari 
kata hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi 
milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita 
sendiri. Tiap manusia punya hak dan kewajiban masing-
masing. Keduanya sama-sama penting. Namun, ada 
hal yang tidak boleh dilupakan oleh setiap manusia, 
yaitu persamaan hak. Dalam hidup masyarakat, semua 
orang dipandang sama, jadi tiap warga negara punya 
hak yang sama pula dan tidak bisa dibeda-bedakan. 
Artinya, setiap orang berhak untuk dapat merasakan 
keamanan, memperoleh hak suara, memperoleh hak 
untuk dapat berkumpul dan berbicara, dan sejauh 
mana hak tersebut tidak menyangkut dan bersifat 
personal. Setiap orang juga berhak mendapatkan 
kesempatan yang sama dalam memperoleh banyak 
hal. Sebagai contoh, tiap orang memiliki hak yang sama 
dalam meraih pendidikan, tiap orang memiliki hak yang 
sama dalam memperoleh perawatan kesehatan yang 
baik, dan berhak mendapatkan pengamanan sosial. 
Persamaan hak ini sangat penting, lho. Jika tiap orang 
tidak mendapat hak yang sama, maka akan terjadi 
kekacauan. Salah satu alasan mengapa persamaan hak 
ini sangat penting adalah karena hak warga negara telah 
diakui oleh negara sendiri bahwa semuanya sama, baik 
hak dan kewajibannya. Suatu bangsa juga dapat menjadi 
terarah dengan adanya persamaan hak yang merata di 
seluruh warga negaranya. Persamaan hak dapat dibagi 
menjadi beberapa macam, seperti hak asasi manusia, 
hak sipil, hak-hak perempuan, dan lain sebagainya.
      
 Meskipun demikian, sayangnya, masih banyak 
ketidakadilan dimana-mana. Orang banyak menyerukan 
pentingnya persamaan hak, namun di banyak tempat 
masih banyak orang yang tidak dapat merasakan atau 
bahkan memperoleh hak yang sama seperti manusia 
lainnya. Contoh yang paling nyata saat ini adalah 

hak perempuan. Beberapa waktu lalu, sekumpulan 
wanita Indonesia berkumpul di Sari Pan Pacific dan 
berjalan ke Monas sambil menyerukan aspirasi mereka 
dalam Women’s March Jakarta, sebuah gerakan yang 
terinspirasi dari Women’s March di Amerika. Mereka 
meminta dan menuntut adanya persamaan hak antara 
pria dan wanita. Selama ini, hak wanita masih belum 
sama dengan hak-hak yang biasa didapatkan oleh pria. 
Hal ini didasari oleh pandangan kalau wanita tidak 
boleh menuntut pendidikan setinggi mungkin, tempat 
wanita itu di rumah, wanita tidak bisa jadi presiden, 
masih banyak wanita yang direndahkan dan dilecehkan, 
dan masih banyak lagi. Faktor kebudayaan dan adanya 

ARTICLE: NADIA THERESA JOHARI
PHOTOS: today.line.me, refinery29.com

Woman’s March di Amerika

Woman’s March di Jakarta
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stigma di kalangan perempuan yang menjadikan perempuan belum mendapatkan perlakuan yang sama 
seperti pria. Contoh lainnya, ada juga anak-anak yang belum bisa mendapatkan akses pendidikan yang 
layak, karena faktor ekonomi dan pendidikan di Indonesia belum merata. Jika dilihat, pendidikan di kota 
besar biasanya akan lebih memadai daripada pendidikan di kota kecil atau di pedalaman. Tentunya ini 
menjadi sebuah tanda kalau masih banyak orang yang belum memperoleh hak yang seharusnya ia dapatkan. 

PHOTOS: Tempo.co, osissmaathalia.blogspot.com

Woman’s March di Jakarta

     Melihat hal ini, tentunya kita dapat mengubahnya. Dari hal-hal kecil pun, sebenarnya dapat membantu. 
Sebagai pelajar, haruslah kita menuntut ilmu dan belajar dengan giat, agar ilmu yang kita dapat nantinya 
akan berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Tolonglah juga orang-orang di sekitar kita, sekecil apa 
pun itu. Karena, bantuan kecil dari kita bisa saja dapat berarti banyak untuk mereka. Siapa yang tahu? 

Perbedaan akses pendidikan di perdeasaan (NTT) dan pendidikan di perkotaan (Tangerang) yang diakibatkan oleh 
faktor ekonomi yang belum merata di Indonesia.
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T O P   T E N   M U S T   F O L L O W  I N S T A G R A M
B Y  C H I A R A  F.  S A M A N D A R I

Hai Athalians! Pasti banyak dari kalian yang menggunakan 
social media, salah satunya adalah Instagram. Nah, apakah 
kalian sudah mem-follow akun-akun ini? Simak yuk Top 
Ten Must Follow Instagram

@Humansofny
Akun ini menceritakan mengenai kisah-kisah 
orang-orang di New York, kisah-kisah yang di 
ceritakan di akun ini, bukan cerita biasa loh! 
Cerita-cerita ini dapat membuka wawasan 
mengenai apa yang sebenarnya sedang terja-
di di dunia dan beberapa dari cerita itu sangat 
menginspirasi. 
@Charitywater
Persis tanggal 22 Maret adalah World Water Day. 
663 juta orang masih hidup tanpa air bersih di 
negara berkembang di seluruh dunia. Tidak se-
dikit warga, yang tidak memiliki air bersih, ber-
jalan 2-4 jam sehari ke rawa dan sungai untuk 
mengumpulkan air kotor bagi keluarga mere-
ka. Akun ini merupakan kampanye non-profit, 
Athalians dapat membuka website mereka un-
tuk mengetahui seberapa pentingnya air bersih 
bagi mereka yang tidak mempunyainya.
@Explore_jakarta
Pasti banyak dari kalian sudah pernah dengar 
mengenai akun explorejakarta. Akun ini pada 
dasarnya menunjukkan citra Jakarta, yang bi-
asanya dalam sudut pandang orang Indonesia, 
merupakan kota yang sering banjir dan kotor. 
Tetapi, akun ini menunjukkan sisi lain dari ibu 
kota kita.
 @Newyorkercartoons
Akun ini pasti pas banget dengan kalian yang 
suka dengan cartoon pendek dan seru! 
@Happsters
Siapa yang suka post quotes tumblr angkat tan-
gan! Jika kalian angkat tangan, berarti akun ini 
akan cocok dengan kalian. Tenang saja, akun ini 
anti post quotes galau. Di akun ini kalian akan 
menemukan quotes yang bisa menginspirasi 
kalian dan uniknya, setiap hari Jumat akun ini 
meng-upload video atau foto anjing-anjing yang 

mungil.
@Homepolish
Yang suka ke rumah teman atau ke open house 
untuk melihat design rumah pasti akan suka 
dengan akun ini. Akun ini meng-upload foto-foto 
interior yang minimalis. Recommended   banget 
deh buat kalian yang ingin jadi interior desainer.
@Passionpassport
Berbeda dengan akun travelling lainnya, akun 
ini bukan hanya membagi kan foto tetapi mem-
bagikan kisah mengenai objek yang di potret atau 
momen di saat fotografer memotret foto. Kalian 
yang suka fotografi juga bisa loh berkontribusi!
@Leesamantha
Familiar dengan foodart? Well, this account is all 
about that! Bagi kalian yang suka dengan foodart 
harus banget cek akun ini.
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@Jiffpom
Saat melihat akun ini, 
kalian pasti akan bin-
gung, apakah ini boneka 
atau anjing sungguhan. 
Jiffpom adalah anjing 
kecil jenis Pomeranian. 
Anjing kecil ini memi-
liki 7 juta followers di 
Instagram, dan dia juga 
pemegang Guinnesse 
World Records sebagai 
anjing tercepat yang 
berjalan dengan dua 
kaki. 
@Osismathalia
Last but not least, jan-
gan lupa ya follow ac-
count ini juga!
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CHILLOUTCHILLOUT
1. REWRITE THE STARS // 
ZAC EFRON, ZENDAYA

2. IDGAF // DUA LIPA

3. THIS IS ME // KESHA

4. NEVER ENOUGH // 
LOREN ALLRED

5. FRIENDS // MARSHMELLO, 
ANNE-MARIE

6. WOLVES // SELENA 
GOMEZ, MARSHMELLO

7. NEW RULES // DUA LIPA

8. BEST PART // H.E.R., 
DANIEL CAESAR

9. THE MIDDLE // ZEDD, 
MARREN MORRIS, GREY

10. SWEET TALK // SHERYL SHEINAFIA, 
RIZKY FEBIAN, CHANDRA LIOW
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Earth Day Network, the organization 
that leads Earth Day worldwide, 
today announced that Earth Day 2018 
will focus on mobilizing the world 
to End Plastic Pollution, including 
creating support for a global effort 
to eliminate single-use plastics 
along with global regulation for the 
disposal of plastics.

 Jaringan Hari Bumi, organisasi yang 
memimpin Hari Bumi di seluruh 
dunia, hari ini mengumumkan 
bahwa Hari Bumi 2018 akan fokus 
pada mobilisasi dunia untuk 
mengakhiri polusi plastik, termasuk 
menciptakan dukungan untuk 
upaya global untuk menghilangkan 
plastik sekali pakai bersama dengan 
peraturan global untuk pembuangan 
plastik.

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.

International Celebration
• 22nd April •

International Celebration
• 1st April •

Hari Raya Paskah

Grade X Field Trip • School Program
  26th April

Easter is the most important celebration of the Christian ecclesiastical 
liturgy. For Christians, Easter is identical with Jesus, whom Paul calls 
the “paschal lamb”; the Christian congregation to this day believes that 
Jesus was crucified, died and was buried, and on the third day rose from 
the dead. Easter celebrates the day of the resurrection and is the most 
important celebration because it commemorates the most sacred event 
in Jesus’ life, as recorded in the four Gospels of the New Testament. This 
celebration is also called Easter Sunday, Resurrection Day, or Sunday 
Awakening.

Paskah adalah perayaan terpenting dalam tahun liturgi gerejawi Kristen. 
Bagi umat Kristen, Paskah identik dengan Yesus, yang oleh Paulus disebut 
sebagai “anak domba Paskah”; jemaat Kristen hingga saat ini percaya 
bahwa Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga 
bangkit dari antara orang mati. Paskah merayakan hari kebangkitan 
tersebut dan merupakan perayaan yang terpenting karena memperingati 
peristiwa yang paling sakral dalam hidup Yesus, seperti yang tercatat 
di dalam keempat Injil di Perjanjian Baru. Perayaan ini juga dinamakan 
Minggu Paskah, Hari Kebangkitan, atau Minggu Kebangkitan. 
• id.wikipedia.org • 

1

More Dates & Events..
National Exam TO 2 • Government 
Program                                    2nd to 3rd April
Easter Celebration • School Program
 6th April 

Grade XI Icon Camp • School Program
26th to 27th April

38

Next Month
What’s On

EARTH DAY

National Exam • Government Program                                   
               9th to 12th April

• afktravel.com • 

Isra' Miraj • International Celebration
14th April
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