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 Pada kesempatan ini Tim Redaksi TUSA News mempersembahkan Buletin Sekolah SMA 
TUNAS BANGSA edisi pertama, yang didalamnya berisi seputar kegiatan, baik yang sedang dilaku-
kan maupun kegiatan yang akan di realisasikan kedepan di lingkungan SMA TUNAS BANGSA.
 Buletin ini merupakan sebuah cita-cita SMA TUNAS BANGSA sebagai wadah sumber in-
formasi tentang apa yang dilakukan seluruh kegiatan yang ada di Sekolah, sehingga seluruh infor-
masi terbaru dapat mudah di akses oleh seluruh siswa/siswi SMA TUNAS BANGSA.
 Besar harapan saya dengan terbitnya Buletin TUSA News edisi pertama ini, dapat memberi-
kan manfaat besar, terutama dapat menjadikan sebagai pusat kreatif siswa dalam mengembangkan 
potensi akademik dan sumber informasi bagi siswa. Dengan terbitnya Buletin ini juga diharapkan 
mampu meningkatkan mutu agar dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berkompeten, berkuali-
tas, berbudi luhur, berakhlak mulia dan bertaqwa, dan dapat bermanfaat bagi perkembangan pen-
didikan di Indonesia pada umumnya dan kemajuan pendidikan di Provinsi Aceh pada khususnya.
 Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mem-
bantu dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menerbitkan Buletin TUSA News edisi 
pertama ini. Saya mengucapkan selamat atas terbitnya Buletin TUSA News semoga bermanfaat bagi 
kita semua.
Aamiin.

Puji dan syukur mari bersama-sama kita panjatkan 
dengan tulus dan ikhlas kehadirat ALLAH SWT 
yang tiada henti-hentinya meniupkan nikmat dan 
rasa kasih-Nya. Sewajarnyalah kita secara terus 
menerus mensyukuri setiap nikmat dan karunia-
Nya.  Biar sekecil apapun luasnya, biar seringan 
apapun beratnya, karena sebesar-besarnya anug-
rah Allah adalah anugrah kekuatan potensi jiwa 
yang berupaya menyempurnakan pertimbangan 
akal sehingga kita terus dapat mengabdikan diri 
kita dibumi-Nya dengan penuh kesabaran dan 
ketaqwaan. Shalawat dan salam kita tuturkan ke-
pada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, 
anggota keluarga dan para sahabat beliau yang 
telah membawa kita dari alam kegelapan menuju 
ke alam yang berilmu pengetahuan.

Kata Sambutan Kepala Sekolah

Susoh, Oktober 2014
Kepala SMA Tunas Bangsa, 

Zainal Amri, S.Pd
NIP. 19640302 198803 1 005



Pembaca yang budiman khususnya dewan guru dan siswa/siswi SMA Tu-
nas Bangsa, Buletin TUSA News edisi ke-1 ini hadir dengan sajian baru den-
gan ulasan dan rubrik yang lebih beragam. Tampilan warna juga didesain 
untuk menjadikan Buletin ini lebih menarik dan terkesan bagi pembaca.
Tetapi sebelum buletin ini hadir ke hadapan Anda ada banyak pros-
es yang harus dilalui, mulai dari kegiatan meliput, merekam peristi-
wa-peristiwa yang berlangsung di SMA Tunas Bangsa selama 1 bulan 
terakhir hingga proses penulisan dan editing. Proses akhir ini juga sangat menen-
tukan menjelang detik-detik pemindahan naskah dari komputer ke mesin cetak.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa kehadiran Buletin ini belumlah sesem-
purna yang diinginkan. Sebab masih banyak hal yang perlu diperbaiki 
dan diberikan penambahan demi menghadirkan sajian berita, informa-
si dan konten yang menarik, inovatif dan bermanfaat bagi pembaca semua.
Keberadaan buletin ini tentunya akan menjadi lebih baik jika disertai feedback 
dan respon positif dari para pembaca TUSA News. Buletin ini diharapkan menjadi 
sarana berbagi informasi bagi seluruh pembaca terutama siswa/siswi SMA Tunas 
Bangsa, sehingga perannya menjadi lebih sentral dalam merangkum berbagai kre-
atifitas dan gagasan yang muncul dari SMA Tunas Bangsa. Bagi anda yang telah 
mendapatkan buletin ini kami sampaikan terima kasih dan selamat membaca.

SALAM REDAKSI

Susoh, Oktober 2014
     

Redaksi
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TUSA Profil

Profil Kepala Sekolah SMA Tunas Bangsa
Nama Lengkap : Zainal Amri,  S.Pd
Nama Panggilan : Zainal
Tempat/Tgl Lahir : Lembah Sabil, 02 Maret  
     1964
Jabatan di Sekolah : Kepala Sekolah
Hobi   : Bertani, Memancing
Motto Hidup  : Rajin & Sukses
Pendidikan  : S1 Bahasa Inggris
Prestasi  : -Guru Inti Tutor Setara  
       D3
     -Kepala Sekolah Berpr 
       estasi
Pesan untuk Siswa/i : “Rajin belajar agar bisa s 
      ukses dan bekerja den- 
       gan baik agar hasil yang  
      kita dapatkan memuas 
      kan”.

Visi dan Misi SMA Tunas Bangsa:
Visi:

Menciptakan Siswa yang unggul dalam prestasi, berwawasan global berlandaskan iman dan 
berbasis budaya daerah.

Misi:
1. Meningkatkan prestasi akademik lulusan.
2. Membentuk peserta didik yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur.
3. Meningkatkan prestasi ekstrakulikuler.
4. Menumbuhkan minat baca.
5. Meningkatkan kemampuan berbahasa inggris dan bahasa arab.
6. Mengoptimalkan menggunakan ICT dalam proses pembelajaran.
7. Meningkatkan nilai rata-rata ujian nasional.
8. Meningkatkan jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi.



 Bapak T. Mursyidin kembali meraih penghargaan atas kemampuannya 
dalam bidang koreografi Tari yang diberikan langsung oleh Bupati yang didamp-
ingi pejabat tinggi ABDYA pada saat upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda 
di halaman Kantor Bupati ABDYA. Beliau memiliki banyak prestasi dibidang seni 
Tari, salah satunya berhasil membawa anak-anak didik beliau ke tingkat FLS2N di 
NTT pada tahun 2012.
 Selain itu seorang Alumni SMA Tunas Bangsa, Aditya Rivaldi, juga men-
erima penghargaan serupa atas prestasinya. Selama menjadi siswa di SMA Tunas 
Bangsa, ia merupakan salah satu siswa yang sangat berprestasi, terutama dalam 
debat Bahasa Inggris.

TUSA Info Utama
2 Warga SMA Tunas Bangsa Kembali Meraih Penghargaan



2 Warga SMA Tunas Bangsa Kembali Meraih Penghargaan

TUSA Info Utama
Perayaan  Muharram 1436 H di SMA Tunas Bangsa

Islam telah berganti tahun, hijrah dari 1435 H ke 1436 H. Sebagian kaum 
muslimin salah dalam menyikapinya. Bila tahun baru Masehi disam-
but begitu megah dan meriah, maka mengapa kita selaku umat islam 
tidak menyambut tahun baru Islam semeriah tahun baru Masehi den-
gan perayaan ataupun amalan yang tidak melanggar hukum Allah SWT?
SMA Tunas Bangsa menyambut tahun baru Islam ini dengan bebera-
pa kegiatan, seperti Cerdas Cermat Agama Islam [25/10] serta lomba 
Shalat jenazah [27/10] dan mendengarkan tausiyah dengan tema ‘’hi-
jrah” [27/10]. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh warga SMA Tu-
nas Bangsa perayaan tersebut ditutup dengan makan apam bersama.



TUSA Info Utama
Para Juara Lomba 1 Muharram



TUSA Info Utama TUSA Info Utama
Kegiatan Qurban SMA Tunas Bangsa

Semua umat Islam di seluruh penjuru dunia telah merayakan Hari Raya Idul Adha 
atau disebut juga dengan Hari Raya Qurban pada 10 Zulhijjah 1435 H. Pada haki-
katnya, qurban adalah kegiatan yang dilakukan pada hari Raya Idul Adha  dengan 
menyembelih hewan qurban dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 
Begitupun dengan SMA Tunas Bangsa yang turut melaksanakan qurban pada Se-
lasa, 7 Oktober 2014 dengan menyembelih seekor kerbau. Hewan qurban ini diper-
oleh dari uang yang dikumpulkan oleh seluruh siswa/i SMA Tunas Bangsa selama 
satu tahun disetiap Jum’at. Daging qurban ini dibagikan kepada siswa/i SMA Tunas 
Bangsa yang kurang mampu.

Qurban ini merupakan perintah dari Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah SWT 
yang  artinya : “ Sesungguhnya kami (Allah) telah memberikan kepadamu nikmat 
yang banyak, maka oleh sebab itu Sholatlah kamu dan berkurbanlah (Q.S.Al-Kaut-
sar 1-2)
 
Oleh karena itu, para Guru di SMA Tunas Bangsa telah menanamkan nilai-nilai 
tersebut kepada seluruh siswa/i. Siswa/i telah dilatih sedini mungkin untuk meny-
isihkan sedikit dari uangnya agar bisa melakukan kegiatan qurban seperti yang di-
lakukan oleh seluruh umat Muslim diseluruh dunia. Semoga Allah SWT menerima 
amal ibadah kita, Aamiin...



TUSA Info Utama

Setelah dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil ketua OSIS periode 2014/2015, 
akhirnya pada Sabtu, 20 September 2014, pasangan Ketua dan Wakil Ketua 
OSIS terpilih, Angga Aulya dan Putri Shalina dilantik bersama dengan se-
genap jajaran pengurus OSIS lainnya oleh Kepala Sekolah SMA Tunas Bang-
sa, Bapak Zainal Amri, S.Pd di lapangan SMA Tunas Bangsa.
Proses pelantikan berlangsung khidmat saat dibacakannya sumpah jabatan 
oleh Kepala Sekolah yang diikuti oleh seluruh pengurus OSIS yang baru. 
“Selamat kepada pengurus OSIS periode 2014/2015, semoga dapat menjadi 
lebih baik dan diharapkan kepada setiap anggota agar dapat merencanakan 
kegiatan OSIS sedini mungkin agar terlaksana dengan maksimal dan terima 
kasih kepada pengurus OSIS periode 2013/2014 atas kerja kerasnya selama 
ini” Kata Bapak Zainal Amri, S.Pd dalam pidato pelantikan OSIS SMA Tu-
nas Bangsa. 

PELANTIKAN OSIS PERIODE 2014/2015



Foto Kepala Sekolah saat menyampaikan Pidato Pelantikan Osis 

Foto Ketua Osis terpilih saat menyampaikan Ucapan Terimakasih



FOTO KEGIATAN PERKEMAHAN WIRAKARYA DAERAH ACEH TAHUN 2014
YANG DIADAKAN DI ACEH TAMIANG

Foto bersama 3 Siswa/i Anggota PW yang mewakili SMA Tunas Bangsa (Rinaldy Hi-
dayat, Della Sri Rezeki dan Umira Salvi) beserta Anggota PW Daerah Aceh Lainnya



FOTO KEGIATAN PERKEMAHAN WIRAKARYA DAERAH ACEH TAHUN 2014
YANG DIADAKAN DI ACEH TAMIANG TUSA Islamic

Assalamu’alaikum akhi dan ukhti, Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat wal 
afiat, aamiin..

Dari judul diatas, pasti ada yang bertanya, Apa sih “ROHIS” itu? (Yang tahu jawab-
dalam hati ya, hehe)

Nah, ROHIS itu adalah singkatan dari Rohani Islam. Ini bagian dari ekstrakurikuler 
bidang agama. Kenapa sih harus ikut ROHIS? Emang penting yah?

Sahabat fillah, Remaja itu adalah ujung tombak peradaban. Namun Kini “tombak 
bangsa” itu tumpul di balik status-status fb yang galau dan twit-twit narsis yang 
mubazir. Siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini? Tentu kita semua. Tapi 
siapa yang dituntut bergerak paling dahulu untuk memulai perbaikan ini? ROHIS 
lah jawabannya. :)
Mengapa? Karena di ROHIS kita diajarkan bagaimana menjadi remaja yang enggak 
cuma berkualitas dibidang akademik saja, tetapi spiritualnya juga kuat. Dan remaja-
remaja seperti ini yang diharapkan bangsa, yang mampu melewati tantangan zaman.

Kemudian yang harus teman-teman ketahui, sekolah itu bukan hanya alat untuk 
mengejar kesuksesan dunia saja. Lulus SMA terus kuliah lalu kerja? No ! Sekolah 
adalah wadah kita mengembangkan kemampuan pribadi, sosial, dan spiritual kita. 
Seharusnya saat kita lulus SMA pengetahuan kita bertambah, kemampuan sosial 
kita bertambah, kedekatan kita pada Allah juga bertambah. Dan itu semua bisa kita 
dapatkan di ROHIS :)
Jadi, kita bisa mengatakan bahwa ROHIS itu sangatlah PENTING. ^_^

Nah, gimana? Masih nolak buat ikut Rohis? Ga perlu pikir panjang lagi sob, yuk 
gabung di ROHIS! ^^
Suka coklat? Manis kan coklatnya? Begitupun dengan ROHIS, jadikan ia semanis 
coklat yang kita suka, hehe. :) :)

JADIKAN ROHIS SEMANIS COKLAT
Oleh: Sukma Juwita



TUSA Rohis Info 

SMA Tunas Bangsa memiliki kegiatan ekstrakurikuler bidang agama, yaitu RO-
HIS (Rohani Islam) yang diadakan sekali dalam setiap bulan. Kegiatan ini dii-
kuti oleh seluruh siswa/i kelas X dan XI. 
Jumat, 26 September 2014 lalu adalah kegiatan ROHIS pertama yang diadakan 
sejak dilantiknya pengurus OSIS SMA Tunas Bangsa tahun ajaran 2014/2015. 
Pemateri Rohis kali ini adalah Tgk. Irfan Wahyudi, Lc. dengan materi mengenai 
Pemuda Pemudi Islam masa kini.
Kebanyakan remaja islam masa kini suka berpacaran, padahal Islam sudah san-
gat jelas MELARANG pacaran. Mengapa? Karena pacaran itu mendekati zina. 
Bukankah Allah telah menjelaskan :

 “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu per-
buatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israa’ : 32)” 
Begitulah kira-kira kutipan dari materi ROHIS yang beliau sampaikan. Semoga 
bermanfaat ^^

Kegiatan ROHIS ke-1 Tahun  2014



TUSA Rohis Info
Profil Penceramah

Nama   : Tgk. Irfan Wahyudi, Lc.
TTL    : Manado, 17-Agustus- 1978 
Alamat   : Jln. Rawa Sakti, Lr. Sehati,   
     Kec. Susoh.
Riwayat Pendidikan : - SDI Manado
      - Mtsn Manado
     - Dayah Darussalam Labu  
        han Haji
     - Universitas Al-Azhar, Kairo,  
        Mesir.

Masukan untuk Siswa SMA Tunas Bangsa: “saya berpesan supaya aktivitas 
di Mushalla itu ditingkatkan. Kemudian, manfaatkan Mushalla ini dengan 
sebaik-baiknya. Lebih dihidupkan lagi suasana di Mushalla, karena Rasul 
juga mengatakan “Jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan” 
artinya tidak dibacakan didalamnya kitab suci Al-Qur’an, tidak dikerjakan 
didalamnya Shalat baik yang fardhu maupun sunnah. Maka, alangkah rug-
inya jika kita mendapatkan suatu nikmat seperti bangunan Mushalla yang ada 
di sekolah ini kemudian kita tidak menghidupkan syari’at Islam didalamnya. 
Karena, bagaimanapun ceritanya pertama kali Rasulullah menjadikan pusat 
dakwah dan pusat aktivitas beliau itu di Masjid.Nah, kalau Masjid tidak sang-
gup kita bangun, maka Mushalla yang kita bangun. Oleh karena itu, Mushalla 
harus betul-betul dimanfaatkan untuk aktivitas Islami, tempat kumpul untuk 
ibadah dan motivasi”.



TUSA Sastra

Oleh: Ummira SalviSelarik Cahaya yang Hilang 
Oleh : Umira Salvi

Bertarung dalam waktu 
berpacu dalam arah 

kala kutatap rautmu lara

Ku lewati lorong batu aura semu
kutemukanmu duduk manis

merenung pilu

Wahai bidadari 
tubuhmu terus melemah 

hatimu kian gundah 
kala kau renung duka hidup kian merekah

Lalu kau tatapku 
sebuah rona diiring senyum membuncah 

Ah lagi-lagi kau berdusta 
aku mengerti sebab kutemu lelah pada indahmu

Sudahlah ibunda
Malam telah menabur rindu pada kita

kala mulut meringis bersama gerimis duka
lalu kau titipkan iba dan kau selip bersama pinta

Ingin hasil karya tulismu dimuat 
di Buletin TUSA News? Kirim 
hasil karya tulismu berupa Ar-
tikel umum atau bidang ilmiah, 
Cerpen, Puisi, Anekdot, dan 
lain-lain.
Semua karya yang masuk men-
jadi milik Redaksi TUSA News 
dan tidak dikembalikan.



Apa yang baru saja ku dengar itu benar-benar terjadi bukan mimpi. Dadaku terasa se-
sak. Aku berlari ke kamar meninggalkan ibu dan nenek yang sedang berdebat di ruang 
tamu. Aku membanting pintu kamarku. Rasa marah ini telah memuncak. Tak cukup-
kah sakit hati yang ku rasakan selama ini? Tak pernahkah mereka berpikir sedikit saja 
tentang hatiku? Aku meringkuk disudut kamar. Bulir-bulir air mata lembut mengalir 
dipipiku.
Kepada siapa lagi aku akan berbakti? Perlahan kebencianku kini semakin bertam-
bah. Kesalahan apa yang ku perbuat hingga mereka tega meremukkan hatiku. Kemu-
dian aku berdiri di balik daun pintu mencoba mendengar pembicaraan mereka. Tak 
adakahjalan keluar untuk permasalahan ini ? Ku dengar isak tangis nenek di luar sana. 
Suasana hatiku semakin tak karuan.
”Ni, kau yakin akan bercerai dengan Rusman?” terdengar suara nenek yang bertanya 
pada ibu.
“Aku yakin bu” jawab ibu dengan mantap.
“Apa kau tak memikirkan perasaan Ilham?” lirih nenek terbata-bata.
“...” ibu hanya terdiam.
“Coba kau pikir bagaimana perasaan Ilham. Masa depannya akan suram jika kalian 
memang bercerai. Sekarang saja dia sudah amburadul, apalagi nanti. Ni, kau bisa hen-
tikan perceraian itu di . Lagian Rusman belum mengatakan talak kepada kau kan?” 
lanjut nenek.
“Tak bisa, bu. Kami tak dapat lagi menyatu” ibu bersikeras.
 Aku berlari ke luar rumah. Semua sudah terlalu amat menyesakkan. Apa gu-
nanya aku hidup, jika selarik cahaya kebahagiaan itu sudah mulai redup dan esokkan 
padam ?
     THE END

TUSA Sastra
SELARIK CAHAYA YANG MULAI PADAM

Oleh: Mira Randikal



TUSA FYI

8 Karya Anak Bangsa yang Membanggakan

1. Pesawat Gatotkaca N-250
Pesawat Gatotkaca N-250 adalah pesawat kebanggaan bangsa Indonesia 
yang diproduksi 100% oleh putra-putri Indonesia di bawah payung PT. 
IPTN (sekarang PT. Dirgantara Indonesia) tahun 1995. Pesawat dengan 
jenis regional komuter turboprop mampu mengangkut 50-70 penump-
ang. Gatotkaca N-250 secara resmi dipamerkan di Cengkareng tahun1996 
oleh presiden Indonesia saat itu, Soeharto. Produksi Pesawat Gatotkaca 
N-250 akhirnya menurun bahkan dihentikan produksinya akibat krisis 
keuangan di Asia tahun 1998. Pesawat Gatotkaca N-250 mulai dirintis 
kembali oleh BJ Habibie dengan persetujuan SBY.

2. Anoa Indonesian Panzer
Inilah salah satu karya anak bangsa Indonesia yang membanggakan, Anoa Indone-
sian Panzer. Anoa Indonesian Panzer, kendaraan pengangkut lapis baja ini diproduksi 
oleh PT. Pindad tahun 2006 sebanyak 150. Penamaan Anoa Indonesian Panzer berd-
esain monocoque terilhami dari hewan mamalia khas Sulawesi dengan tampilan yang 
tidak kalah dengan buatan Eropa. Anoa Indonesian Panzer dilengkapi dengan baja 
anti peluru yang tidak akan tembus oleh AK47 atau M-16. Memiliki kecepatan 90km/
jam, dengan enam roda mampu menanjak dengan kemirigan hingga 45 derajat dan 
mampu melompat selebar satu meter. Meskipun Anoa Indonesian Panzer diproduksi 
dengan tujuan pertahanan dan keamanan negara, namun beberapa negara menya-
takan minatnya untuk membeli Anoa Indonesian Panzer seperti Malaysia, Brunei 
Darussalam, Oman, Bangladesh dan Nepal.

Sumber: www.lombadesain.kopertis9.or.id



TUSA FYI

4. Senjata Pindad Indonesia
PT. Pindad adalah perusahaan negara yang bergerak di industri manufaktur yang 
mengkhususkan diri dibidang produk militer. Produk-produk ini dibuat untuk 
kepentingan komersial yang diekspor keberbagai negara. PT. Pindad memproduksi 
senjata seperti Sidearms, Submachine Guns, Assault Rifles, Battle Rifles, Machine 
Guns, Sniper Rifles, Grenade Launchers, Mortar, Pistol, Panser dan lain sebagainya. 
Produk-produk ini di desain, dikembangkan, rekayasa dan fabrikasi serta perawa-
tannya semua dibuat oleh putra-putri Indonesia yang membanggakan.

3. Film Animasi “Pada Suatu Ketika”
Nah ini dia yang sedang hangat dibicarakan di berbagai media, di TV, internet, dan 
media lainnya. Sebuah karya anak bangsa yang membanggakan, sebuah film ani-
masi pendek yang diunggah di youtube. Sebuah film animasi yang terinspirasi film 
Hollywood “Transformers” diciptakan oleh sekumpulan anak muda kreatif yang 
menamakan dirinya LakonAnimasi. Film ini bercerita sarana transportasi khas In-
donesia seperti bajaj, kopaja, ojek yang berubah menjadi robot dengan kedatangan 
alien dengan space ship-nya. Dengan setting sasana keramaian pasar, pangkalan 
bajaj, kopaja dan ojek yang menggambarkan “sangat Indonesia”. Film animasi ini 
tidak kalah dengan produksi luar seperti Pixar Studio, Dreamworks Animation dll 
dan diharapkan mampu bersaing dengan film-film Hollywood.



TUSA FYI

5. Robot Tempur TNI
Robot banyak diciptakan untuk mempermudah kerja manusia, ada banyak jenis robot, 
seperti robot humanoid, robot medis, robot yang menyerupai hewan peliharaan dan 
robot tempur. Indonesia mampu membuat robot tempur yang diciptakan tahun 2009 
yang digerakkan dengan tenaga listrik dari dua baterai. Robot tempur ini diciptakan 
oleh Lembaga Pengkajian Teknologi (Lemjitek) TNI AD, Karangploso, Kabupaten 
Malang dan sudah beberapa kali diujicobakan. Robot tempur berukuran 1,5 m kali 0,5 
m dengan berat sekitar 100 kg mampu mengangkut beban 150 kg dan memiliki kece-
patan maksimal 60 km/jam serta mampu menjelajah hingga 1 km dari pusat kendali. 
Robot tempur ini adalah karya anak bangsa Indonesia yang membanggakan di bidang 
pertahanan dan kemanan.

6. Mobil ESEMKA
Karya anak bangsa Indonesia kali ini sangat membanggakan. Siswa SMK 1 Sin-
gosari Malang mampu membuat sebuah mobil yang diberi nama Mobil Esemka. 
Mobil Esemka memiliki 5 jenis varian yaitu SUV, pick up double cabin, sedan, pick 
up single cabin, dan van. Siswa SMK yang rata-rata masih berusia 16-17 tahun 
sudah dapat menciptakan cikal bakal kemajuan teknologi Indonesia di bidang 
transportasi. Pembuatan Mobil Esemka menelan biaya sebesar Rp. 175 Juta untuk 
5 jenis mobil Esemka yang lainnya dikerjakan oleh SMK-SMK lainnya. Mobil ini 
dibandrol Rp. 80 Juta per unit.
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7. Laptop Axioo
Laptop atau notebook sudah menjadi device yang paling banyak digunakan. Indone-
sia patut berbangga karena salah satu karya anak bangsa yang mampu bersaing dan 
menembus jajaran produk dunia dan menjadi salah satu produk yang mengadopsi 
prosesor Intel Core generasi kedua. Produk tersebut adalah Axioo. Axioo Neon HNM 
menjadi notebook 14 inci pertama di dunia yang sudah menggunakan teknologi pros-
esor yang sebelumnya disebut Sandy Bridge. Axioo adalah salah satu komputer merek 
lokal yang didirikan oleh Samuel Lawrence dan Singgih Salim.

8. Zyrex PC
Seakan tidak mau ketinggalan dengan vendor-vendor raksasa (seperti Samsung, 
Apple, LG, dll) yang mengeluarkan produk device mereka (seperti PC Tablet, smart-
phone, notebook dll), Indonesia meluncurkan PC Tablet Wakamini. Wakamini ada-
lah karya anak bangsa Indonesia yang membanggakan dan mampu bersaing dengan 
produk-produk dari luar. Zyrex sebagai produsen peralatan komputer Indonesia 
memproduksi PC Tablet Wakamini MP 1291 series Multi Touch dan Wakatobi Mini 
963 yang diklaim 100% buatan Indonesia dengan harga berkisar 3 juta rupiah.
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“Dalam persahabatan yang tanpa kata, segala fikiran, hasrat, dan keinginan terangkum bersama, 
menyimpan keutuhan dengan kegembiraan tiada terkirakan.” – Kahlil Gibran- 

 Satu bulan yang lalu tepatnya Kamis, 2 Oktober 2014  G-VINSA merayakan 
hari jadinya yang kedua. Berbagai persiapan dilakukan dengan matang oleh mem-
ber GVS, mulai dari pembuatan video, foto bersama, pembersihan kelas dan lain 
sebagainya dilakukan secara bersama-sama. Tak kenal lelah berjuang bersama untuk 
mencapai hasil yang maksimal.
 H-1 hari jadi G-VINSA semua member  mengadakan musyawarah yang 
mencapai hasil kesepakatan bahwa “Pada hari jadi G-VINSA semua member mem-
bawa beraneka ragam makanan untuk dibagikan kepada semua member G-VINSA 
agar kesannya itu benar-benar terasa tidak hambar”. 
 Pada pukul 09.30 WIB, member G-VINSA bersama-sama menuju mushalla 
untuk melaksanakan Shalat Dhuha berjamaah. Usai shalat, G-VINSA mengadakan 
“Open Class” , G-VINSA mengundang semua kelas untuk “nonton bareng” video G-
VINSA dan makan bersama. Tetapi sayang kelas XI Putih dan XII Merah tidak bisa 
menghadiri undangan karena belajar.
 Di kelas yang sederhana ini, Mereka bersama adik-adik kelas dan guru 
menonton video G-VINSA yang dibuat dengan penuh perjuangan. Suasana haru 
kembali terasa, member G-VINSA yang perempuan tak bisa menahan air mata, 
saling berpelukan satu sama lain. Rasa hangat, gembira, haru, sedih menyatu dalam 
hati.
 Ketika acara “Nonton Bareng” selesai, member G-VINSA melaksanakan 
acara selanjutnya yaitu memberikan Blackforest’s cake dan menyanyikan lagu untuk 
guru sebagai tanda terimakasih. 
 Setelah memberikan Blackforest’s Cake dan foto bersama. Tibalah acara pun-
cak, Pemotongan kue Hari Jadi G-VINSA yang kedua. Makanan yang dibawa oleh 
G-VINSA terhidang diatas meja. Saat hendak memotong kue, member G-VINSA 
menelpon Ibu Cut Wilda Farmi (Wali kelas G-VINSA) yang sedang berada diluar 
kota, ditengah-tengah pembicaraan, member G-VINSA menyanyikan lagu “Terima 
Kasih, guruku”, rasa haru kembali menyeruak.

“ANNIVERSARY G-VINSA YANG KEDUA”
2 OKTOBER 2012 – 2 OKTOBER 2014



Foto Seluruh Keluarga G-VInsa

Nonton Bareng Video Anniversary G-VInsa



Keterangan:
1. Tulisan: Cerdas, Terampil dan Taqwa merupakan Motto Sekolah
2. Bendera Republik Indonesia dan Republik Korea Selatan melambangkan bahwa 
    Sekolah SMA Tunas Bangsa merupakan bantuan dari Republik Korea
    Selatan untuk Republik Indonesia.
3. Urutan gambar dari bawah berturut-turut Buku, Komputer, Kubah Mesjid melam
    bangkan Kecerdasan, Keterampilan, Ketaqwaan.
4. Nama Sekolah melambangkan jenjang Sekolah
5. Kapas melambangkan :
 a. Dengan ilmu kebutuhan sandang dapat terpenuhi.
 b. Kapas berjumlah 17 melambangkan tanggal hari kemerdekaan Republik  
     Indonesia.
 c. Garis pada tangkai kapas dan padi berjumlah 8 melambangkan bulan  
     kemerdekaan Republik Indonesia.
6. Padi melambangkan :
 a. Dengan ilmu kebutuhan akan pangan dapat terpenuhi.
 b. Padi berjumlah 45 butir melambangkan tahun Kemerdekaan Republik  
      Indonesia (1945).
7. Tulisan Abdya merupakan singkatan dari Aceh Barat Daya.
8. Buku melambangkan perintah untuk membaca.
9. Komputer melambangkan penguasaan teknologi.
10. Berjabat tangan melambangkan Ketaqwaan persahabatan antar bangsa.
11. Kubah Mesjid melambangkan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
12. Warna Dasar Biru melambangkan Kesejukan.
13. Warna Dasar Kuning pada tulisan Abdya melambangkan kebangsawanan,
      martabat dan harga 

Logo SMATunas Bangsa


