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Alhamdulillah,
Puji syukur kehadirat Allah SWT  yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat 
dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesainya Buletin TUSA News edisi ke-2 ini. 
Kami juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua tim redaksi yang telah 
bekerja keras dalam pembuatan Buletin TUSA News dan seluruh pihak yang telah 
membantu dan mendampingi kami.

         Mungkin masih banyak  kekurangan dan kesalahan dari penulisan di dalam 
Buletin TUSA News ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat 
kami harapkan untuk membenahi kekurangan dan kesalahan sehingga menjadi-
kannya lebih baik.

            Kami harap dengan terbitnya Buletin TUSA News edisi ke-2 ini, dapat me-
nambah wawasan yang bermanfaat bagi para pembaca. Selamat Membaca.

SALAM REDAKSI

Susoh, Oktober 2014
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Kabar gembira untuk  kita semua, 2 Siswi SMA Tunas Bangsa dan 1 siswi SMA Harapan 
Persada berhasil meraih medali perunggu pada kompetisi debat Bahasa Indonesia SMA 
se-provinsi Aceh yang diselenggarakan di Banda Aceh, 24-25 November 2014. Mereka 
adalah Siti Muhardiannisa (SMA Tunas Bangsa), Sukma Juwita (SMA Tunas Bangsa) dan 
Meutia Silvani (SMA Harapan Persada).
Perlombaan tersebut diikuti oleh 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh ditambah dua se-
kolah provinsi yaitu SMAN Modal Bangsa Aceh dan SMA Modal Bangsa Arun.
Pada babak penyisihan mereka berhasil melawan tim dari Sabang sehingga masuk 12 
besar dan berhak melaju ke babak selanjutnya. Di babak selanjutnya, mereka melawan 
tim dari Aceh Tamiang dan Alhamdulillah tim dari ABDYA berhasil melaju ke babak 
selanjutnya (6 besar). Pada babak penentuan tim  yang masuk ke 3 besar ini, tim ABDYA 
melawan tim dari SMAN Modal Bangsa Aceh. Perdebatan berlangsung panas, Akhirnya 
diumumkan bahwa ABDYA berhasil melaju ke babak final, masuk kedalam 3 tim terbaik. 
2 tim yang lain adalah tim dari Banda Aceh dan Aceh Tengah. Pada babak Final, ketiga 
tim ini saling diadu dalam dua kali perdebatan. Masing-masing tim berdebat dengan mosi 
yang berbeda. Pada sore harinya, diumumkanlah para pemenang.

Juara 1 : Banda Aceh
Juara 2 : Aceh Tengah
Juara 3 : Aceh Barat Daya

Ini sebuah kebanggaan bagi kita karena ketiga siswi yang mewakili ABDYA ini dapat 
mengharumkan nama ABDYA yang tercinta ini. Kita berharap semoga kedepan siswa/i 
ABDYA dapat meraih yang lebih baik lagi. Aamiin. Semangat Pelajar Muda Indonesia!! 
^^
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Musabaqah tilawatil qur’an adalah sebuah perlombaan yang bergengsi yang didalamnya terda-
pat MPK cabang-cabang perlombaan yang berkenaan dengan al-quran, salah satunya musa-
baqah fahmil quran . Musabaqah fahmil quran adalah musabaqah pemahaman alquran dalam 
bentuk cerdas cermat. Peserta bersifat kelompok dengan jumlah personil per kelompoknya ada-
lah 3 orang .
  Beberapa hari yang lalu tepatnya pada tanggal 25-29 november  2014, Kabupaten Aceh 
Barat Daya baru saja melangsungkan MTQ ke V di Kecamatan Jeumpa. Fahmil qur’an ada-
lah salah satu cabang yang sangat bergengsi, menegangkan, menarikan dan menguras pikiran, 
tenaga dan waktu. Itulah cabang yang saya ikuti di MTQ kali ini. Saya sangat bangga dan senang 
bisa berpartisipasi langsung menjadi yang terbaik diajang bergengsi ini.
 Selama lebih kurang dua bulan latihan dan terus latihan menghafal semua paket ha-
falan. Selain itu kami juga harus menguasai materi Faturrahman (kamus daftar isi Al-Qur’an) 
yang sangat sulit dan melelahkan. Hingga akhirnya tibalah dihari pertama lomba. Sebelum mel-
angkah lebih jauh, kami harus melewati babak penyisihan terlebih dahulu. Dengan tekat yang 
bulat dan usaha yang kuat, kami berhasil memperoleh nilai tertinggi dibabak tersebut men-
galahkan 2 kecamatan lain yaitu  Kecamatan Babahrot dan Kecamatan Setia.
 Hari kedua adalah hari yang sangat meneganggkan. Karena kami harus bertarung diba-
bak Semifinal dan kami berhasil mengalahkan 2 kecamatan lain yaitu Kecamatan Manggeng 
dan Blangpidie. Kecamatan Susoh dan Manggeng berhak menapakkan kakinya dibabak final 
dan  akan bertarung melawan 2 Kecamatan lain yaitu Lembah Sabil dan Jeumpa.
Bangga, terharu, tangis, tawa, bercampur aduk setelah tahu bahwa kami berhasil menjadi juara 
dibabak final pada hari terakhir dengan perolehan nilai 1125. Segala puji kami panjatkan kepada 
ALLAH SWT yang telah memberikan segalanya. Terimakasih dua sahabat terbaikku “Fanny 
Adlin Nurafika dan Wafiq Alni Dzulhijjah” dimana tanpa bantuan mereka tim ini tidaka akan 
pernah hebat dan menjadi juara seperti yang sudah kami raih sejauh ini. Terima kasih juga ke-
pada Orang Tuaku tercinta, bapak, ibu official dan teman-teman yang selalu mendukung dan 
memotifasi kami sehingga kami bisa membanggakan kecamatan Susoh dengan menjadi tim 
Fahmil Qur’an terbaik di even MTQ ke-5 di Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya.

2 Siswi SMA Tunas Bangsa berhasil membanggakan 
Kecamatan Susoh di MTQ Ke-5 Aceh Barat Daya

Oleh: Nurul Husna

Wafiq Alni Dzulhijjah, Nurul Husna, Fanny Adlin Nurafika
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Senin [3/11], SMA TUNAS BANGSA dikunjungi oleh KODIM 0110 ABDYA beserta 
para anggotanya. Mereka mengadakan sosialisasi Wasbang (wawasan kebangsaan) dan 
Bela Negara dalam rangka antisipasi ancaman masa depan generasi muda di aula SMA 
TUNAS BANGSA. Acara ini diikuti oleh guru dan siswa/i SMA TUNAS BANGSA.
 Sosialisasi tersebut disampaikan oleh Bapak Suhartono. Seluruh siswa/i mengi-
kuti acara tersebut dengan seksama. Di akhir penyampaian, diperkenankan bagi para 
siswa/i untuk bertanya. Dan acara tersebut diakhiri dengan pemberian cenderamata 
untuk SMA TUNAS BANGSA.

SOSIALISASI WASBANG DAN BELA NEGARA

Bapak Suhartono pada saat menjelaskan materi tentang Wasbang
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 Beberapa waktu lalu, OSIS SMA Tunas Bangsa mengundang SMKN1 Blang-
pidie untuk bertanding voli dalam rangka pertandingan persahabatan, Sabtu [21/11] 
kembali diadakan pertandingan voli antara SMA Tunas Bangsa dan SMKN 1 Blang 
pidie. Namun pertandingan kali ini adalah undangan dari pihak OSIS SMK dan diada-
kan di lapangan sekolah tersebut. 
Pertandingan berlangsung sangat seru karena teriakan para suporter yang sangat an-
tusias memberikan semangat, baik itu siswa siswi SMA Tunas Bangsa maupun SMK. 
Meskipun disertai gerimis, namun tidak menyurutkan semangat pemain untuk me-
nang. Dan SMA Tunas Bangsa kembali mendapatkan kemenangan.  Selamat untuk 
SMA Tunas Bangsa.

PERTANDINGAN PERSAHABATAN VOLI 
SMA TUNAS BANGSA - SMKN 1 BLANGPIDIE



TUSA PROFIL

Nama   : Cut Wilda Farmi S.Pd
TTL   : Aceh Selatan, 2 November 1982
Jabatan   : Pembina Osis SMA Tunas Bangsa
Hobi   : Membaca, Nonton.
Riwayat Pendidikan :  -Min Blangpidie 
    -Mtsn Terpadu jeuram 
    -SMAN 1 Blangpidie 
    -FKIP Kimia Unsyiah.

Motto Hidup : “Lakukanlah apapun yang kita lakukan didunia selama kita masih   
  hidup di dunia. Apapun yang kita lalukan sekarang, barangkali bukan 
              sekarang kita mendapatkan manfaatnya, namun itu adalah proses yang     
                          barangkali setelah kita tiada itu menjadi manfaat bagi orang lain. Jadi,  
              lakukanlah sesuatu itu dengan ikhlas, jangan mengharapkan imbalan,  
                tetapi berharaplah apapun yang kita lakukan akan bermanfaat untuk  
              orang lain dikemudian hari”.

Pesan untuk siswa/siswi : “Nikmatilah masa SMA-mu, baik itu nikmat belajar, bergaul,  
   atau prestasi.Nikmati semua yang kita lakukan di masa SMA.  
   Kita juga harus memiliki rasa ‘Butuh’, tanpa rasa ‘Butuh’ maka  
   kita akan kehilangan rasa ‘Tanggung-Jawab’. Kembangkan bakat- 
   bakat kalian, biasakanlah membaca, membaca apapun itu pasti  
   memiliki manfaat”.

PROFIL PEMBINA OSIS



Nama    : Angga Aulya
Tempat/Tanggal Lahir  : Susoh, 02 November 1998
Jabatan    : Ketua Osis SMA Tunas Bangsa
Riwayat Pendidikan  : -TK Dharma Wanita
     -SDN Gadang Susoh
     -SMPN 2 Blangpidie
     -SMA Tunas Bangsa
Riwayat Organisasi  : -Ketua PMR SDN Gadang (2009)
     -Pradana Pramuka (2013)
     -Wakil Ketua Osis (2013)
     -Ketua Osis (2014)
Motto    : “Masa lalu adalah pengalaman berharga, jangan meny- 
        erah dan terus melangkah kedepan”.

TUSA PROFIL
PROFIL KETUA OSIS



Nama    : Angga Aulya
Tempat/Tanggal Lahir  : Susoh, 02 November 1998
Jabatan    : Ketua Osis SMA Tunas Bangsa
Riwayat Pendidikan  : -TK Dharma Wanita
     -SDN Gadang Susoh
     -SMPN 2 Blangpidie
     -SMA Tunas Bangsa
Riwayat Organisasi  : -Ketua PMR SDN Gadang (2009)
     -Pradana Pramuka (2013)
     -Wakil Ketua Osis (2013)
     -Ketua Osis (2014)
Motto    : “Masa lalu adalah pengalaman berharga, jangan meny- 
        erah dan terus melangkah kedepan”.

TUSA ROHIS INFO

Nama   : Tgk. Fakhrul Rozi
TTL   : Ara ameh (Sigli) , 19 April 1987
Alamat   : Bustanul Huda, Jl. Cot setui  Keude   
       Siblah
Riwayat Pendidikan : -SDN Jerat Manyang
     -SMPN 3 Mutiara
     -Dayah Bustanul Huda (1998-2014)
Motto Hidup  : “Hiduplah secara mulia, matilah secara     
      syahid”.

Saran untuk Siswa  
SMA Tunas Bangsa : “Jadilah generasi Islam yang dibanggai  
       oleh agama”.

PROFIL PENCERAMAH ROHIS 28-11-2014



Namanya juga pelajar, ya tugas utamanya pasti belajar dong. Tidak hanya di saat mau ulangan. Seharusn-
ya, pelajar yang baik tuh setiap hari membuka kembali pelajaran yang telah dibahas di kelas. Nggak mesti 
lama-lama, cukup 30-40 menit, setelah kamu mandi sore atau seusai shalat isya (atau sepulang dari tempat 
pengajian) bahkan bisa dilanjutkan setelah shalat shubuh.
 Kalau itu dilakukan, percaya deh, sedikitpun nggak akan ada niat untuk mencontek saat ulangan. 
Lho, kok nyontek? Iya, karena biasanya kita sudah malas duluan buat ngadepin materi yang harus dipela-
jari dari awal. Apalagi pas ngadepin ujian akhir... oh my God, terlalu tinggi tumpukan materi pelajaran 
yang mesti diulang. Sedangkan kita, pengennya tetap dapat nilai bagus!
 Selain malas, nggak jarang mood yang jelek, karena rasa cemas yang berlebihan, jadi alasan kita 
buat nyontek. Cemas karena nggak siap, gitu loh. Semakin dekat waktunya ujian, semakin tegang deh 
kitanya.
 So... stop complaining and get studying! Supaya kamu lebih giat belajar dan bisa ngedapetin hasil 
ujian yang memuaskan, tentunya tanpa nyontek, dong... yuk, kita lihat tips dan himbauan sederhana tapi 
penting berikut ini...
1. Ringkas semua catatan di buku khusus, yang bisa dibawa kemana saja, nggak harus di waktu belajar.  
    Ingat, jangan sampai digunakan untuk mencontek!
2. Bentuk kelompok belajar bareng. Tapi pilih teman yang benar kalau mau belajar bareng, ya. Tentunya,  
    teman yang bisa menolong kamu dalam mempelajari sesuatu dan bikin kamunya mudah termotivasi.    
    Ortu juga pasti ngijinin, kok.
3. Biasakan kasih highlight pada poin-poin penting di buku pelajaran atau catatan. Somehow, otak kita  
    dengan cepat membangun koneksi with the colour and the words. Mata kita juga gampang diajak  
    mencermati tulisan itu. Jadi bisa lebih cepat mengerti.
4. Pelajari lagi materi yang sudah kamu dapat di kelas. Saat kamu sudah berada dirumah, hingga kamu  
     benar-benar menguasainya. Percaya deh, usaha ini bakal menolong kita banget saat ujian. So, say good  
     bye to SKS (Sistem Kebut Semalam).
5. Bikin rundown belajar dan patuhi. Biar nggak merasa kayak dipenjara, tentuin juga kapan harus break- 
    nya. Sebaiknya matikan dulu HP kamu, terus minta tolong orang rumah untuk tidak mengetok pintu  
    kamar, kecuali ada hal yang sangat penting, dan minta tolong juga ke mereka untuk nyatetin pesan- 
    pesan dari teman yang menghubungi kamu lewat telepon rumah.
6. Don’t force to study, terutama di saat mood kita lagi nggak cling. Mendingan kamu tulis pin-poin pent 
    ing yang ingin dipelajari, ke dalam lembaran kertas kecil atau post-it note. Gunakan pulpen warna- 
    warni plus dikasih gambar lucu. Trus tempelin deh di dinding kamar atau dimana saja, yang mudah  
    kamu lihat. Bayangin deh, pasti lucu kan kalau rumus fisika dan kimia ditempelin dekat poster idola  
    kamu.
7. That’s fine kalau kamu nggak betah duduk atau membaca lama-lama. So, bikin saja aturan study ini  
     30-minute sessions. Setiap 30 menit, letakkan buku pelajaran dan walk away. Entah jalan-jalan muterin  
     rumah atau mengerjakan hal-hal ringan lainnya yang kamu sukai.
8. Saat berada di kelas, pay attention to the subject. Jangan sekali-kali ngalihin perhatian ke SMS/BBM  
    yang masuk, atau komik yang ada dikolong meja. Kalau ada yang kurang dimengerti, tanyain langsung  
    ke gurunya. Rasanya belum pernah ada tuh guru yang menolak memberikan penjelasan kembali ke  
    murid.
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Tips & Tricks Menghadapi Ujian
Oleh : Mr. T
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TUSA FYI
6 Things to Think! Cancel Your Cheat Plan!

 Malam itu, Najwa membolak-balik buku catatan Prakarya dan Kewirausahaan. Baru mem-
baca sebentar, pandangannya berpindah lagi ke layar TV. Session iklan sudah habis dan sinetron 
remaja yang lagi happening itu mulai “main/tayang”. Kalau gini caranya, kapan belajarnya?

 Sinetron berganti iklan, Najwa membaca lagi. “Duuuh... mana mulai ngantuk lagi. Lebih 
cepat kalau tulis dikertas kecil aja nih, terus aku selipin di kotak pensil deh,” kata Najwa, dalam hati.

 Lain lagi sama Karni, yang malam itu asyik main games komputer. Padahal sama sekali 
belum belajar Kimia untuk ujian besok.

Nyontek = Curang

 Pasti kita sering juga kan, malas belajar lalu kepikiran buat bikin kebetan, atau mengandal-
kan contekan dari teman. Atau malah nyari bocoran jawaban ujian. Well... sampai kapan mau begitu 
terus?! Nyontek sama saja main games cara curang, loh!

 Kalau ketahuan, gimana? Malu dong sama guru dan teman-teman. Seperti kejadian yang 
menimpa Titi. Sejak SMP Titi paling suka dan rajin belajar Matematika. Waktu dapat bagus dipelaja-
ran ini, Bu Intan puas banget.

 Tapi pas ujian Fisika, Titi malas belajar, terus dia malah bikin kebetan rumus. Di saat Bu 
Intan jadi pengawas, Titi tertangkap basah, lengkap dengan barang bukti kebetannya. Bu Intan pun 
akhirnya mengira Titi juga nyontek tiap ulangan Matematika. Titi jadi malu banget, padahal dia 
nggak pernah nyontek kalau pelajaran Matematika. 
 
Memang lebih baik pede sama hasil kerja sendiri, Guys. Yuk, kita lihat delapan hal yang bisa mem-
buat kita membatalkan niat untuk nyontek.

1. Ribet dan Nggak Tenang
     Nggak belajar maksimal lalu bikin kebetan, amalh bikin hati nggak tenang selama di ruang ujian.  
     Pasti kita deg-degan dengan bawaan itu. Kita juga jadi ribet sama kebetan dan sibuk nyari-nyari     
    dimana persisnya kita tulis materi yang diujiankan itu.

2. Bohong sama Kita Sendiri
     Bawa contekan ataupun nyontek jawaban teman sama saja dengan bohong sama diri sendiri. Se        
    kolah kan sedang menguji apa kita menguasai pelajaran itu. Kalau kita nyontek dan nilai  
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3. Malu Kalau Ketahuan
    Lagi ngelirik jawaban teman, atau ngintip kertas kecil yang kita selipin di kotak   
   pensil, tiba-tiba guru sudah melotot ke arah kita, duh, malu dong! Apalagi kalau     
   sampai kejadian Titi, wah... pasti malu banget sama Bu Intan, apalagi prestasinya di  
   Matematika jadi diragukan.

4. Dianggap Nggak Ikut
   Sudah mengikuti pelajaran selama satu semester, tapi pas ujian dianggap nggak ikut  
    karena ketahuan nyontek, jadi nggak luculah. Karena bisa saja guru nggak Cuma me 
    negur kita, tapi malah mengambil lembar jawaban dan mencoret nama kita dari daf 
    tar peserta ujian. Wah, kalau gini berarti harus ikut ujian susulan di ruang guru,   
    dong. Hmm... tambah bingung, deh.

5. Dapat Hukuman
     Kalau pas ketahuan sama guru yang cenderung cuek, mungkin sebatas ditegur atau     
    lembar jawaban kita diambil. Tapi kalau guru yang super-galak, wah... pasti nggak  
     cuma dianggap nggak ikut ujian, tapi kena hukuman yang bikin capek dan malu  
     sama   teman-teman.

6. Bikin Malu Ortu
    Kalau kita sendiri yang dihukum, masih bisa cuek... tapi gimana kalau akhirnya ortu  
   ditelepon dan diminta datang ke sekolah... duh, kasian mereka juga, kan. Pasti deh,  
    pulang sekolah, kita dapat tambahan hukuman dari ortu.

 Well, Guys, nyontek jelas buka jalan pintas bisa lulus ujian. Apalagi kalau sampai 
bayar untuk ngadepin bocoran jawaban. Wah, sayang banget uangnya, mending kita 
pakai buat have fun bareng teman setelah kita belajar keras buat ujian. Seperti kalimat 
di salah satu iklan TV yang sangat menyindirkan (pingin pintar?, makanya belajar). 

TUSA FYI
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Saat ini dunia tengah digemparkan dengan virus mematikan Ebola yang merebak di 
Liberia. Pemerintah Indonesia juga sudah berjaga-jaga untuk mencegah virus ini masuk 
ke Indonesia melalui wisatawan yang berkunjung. Meski virus Ebola sedang merebak 
di tempat yang cukup jauh dari Indonesia, namun itu bukan alasan untuk mengabaikan 
virus berbahaya yang satu ini.

Berikut ini adalah beberapa fakta yang wajib diketahui mengenai virus Ebola, seperti 
dilansir oleh WHO (World Health Organization)  Daily Health Post (25/08)

1. Apa yang dilakukan Ebola pada tubuh
 Semua orang tentu mengetahui bahwa virus Ebola sangat mematikan. Namun  
 apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh ketika virus ini masuk ke dalam. Virus  
 Ebola bisa menyebabkan pendarahan internal dan eksternal serta merusak sis- 
 tem kekebalan tubuh dan organ-organ tubuh yang sangat penting. 

 Kerusakan internal yang disebabkan oleh virus ini menyebabkan darah sulit  
 membeku, sehingga pasien bisa mengalami pendarahan hingga meninggal. Saat  
 ini dipercayai bahwa virus Ebola bisa berakibat fatal hingga 90 persen.

4 HAL YANG HARUS DIKETAHUI TENTANG EBOLA

*For Your Information

Sumber : detikhealth.com



2. Bagaimana virus Ebola menyebar?
    Ebola adalah virus yang mirip dengan demam, pilek, atau flu biasa. Namun yang  
    perlu disyukuri adalah bahwa Ebola tak menyebar secepat dan semudah virus-virus  
    tersebut. Ebola bisa menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh, baik  
    dari manusia dan binatang yang terinfeksi.
    Di Afrika, binatang seperti monyet, simpanse, kelelawar, dan binatang lain  
    bisa  membawa Ebola. Seringkali ludah, feses, dan cairan tubuh mereka lain  
    nya bisa menyebar pada manusia. Sementara virus lain biasanya tak bertahan   
    lama pada tubuh manusia, Ebola bisa bertahan cukup lama. Virus ini juga bisa   
    menyebar melalui kontak langsung dengan benda-benda seperti meja, tempat   
    tidur, dan lainnya, namun tidak bisa menyebar lewat udara dan air.

3. Gejala Ebola
     Salah satu masalah dengan virus Ebola adalah gejalanya yang mirip dengan pen 
     yakit dan infeksi lain. Gejala pertama bisa terlihat seperti flu yaitu demam tinggi,  
    sakit kepala, nyeri sendi, otot, rasa lelah, dan kurang nafsu makan. Namun ketika  
    gejala ini terus berlanjut, tubuh akan mulai mengalami pendarahan seperti pendara 
    han pada gusi, hidung, mata, dan di sekitar kuku jari.

4. Jika ingin bepergian ke luar negeri
    Jika Anda ingin bepergian ke luar negeri, baik itu Eropa, Afrika, dan lainnya, san 
    gat  penting untuk menjaga kebersihan diri Anda sendiri. Masing-masing budaya  
     memiliki tingkat kehigienisan yang berbeda. Hanya minum air dari botol yang   
     masih   utuh dan tersegel. Hindari makan buah atau sayur secara langsung den 
    gan tangan yang kotor atau tanpa mencucinya terlebih dahulu. Untuk sementara,  
    sebaiknya juga hindari bepergian ke tempat di mana virus Ebola sedang menyebar.

Itulah beberapa informasi penting yang wajib diketahui banyak orang tentang virus 
Ebola. Meski kemungkinan virus ini masuk ke Indonesia masih cukup kecil, namun tak 
ada salahnya mengetahui fakta tersebut untuk membantu Anda lebih memahami virus 
mematikan yang saat ini tengah melanda negara lain.

TUSA FYI
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Rencana pagelaran seni akan dilaksanakan pada saat menjelang akhir tahun, tepatnya 
pada tanggal 22, dan 23 (Final). Pagelaran Seni pertama kali diadakan pada tahun 2008, 
dan tujuan dari Pagelaran Seni ini adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan dan 
kecintaan para siswa terhadap seni budaya.
Dalam Pagelaran Seni akan digelar digelar beberapa perlombaan seni, seperti:
a. Tusa Idol
   Yup, dari namanya saja sudah bisa ditebak seperti apa lombanya. Yooo, ini adalah  
    lomba di bidang tarik tambang, Oops! Maksud saya Tarik Suara. Semua peserta Tusa  
    Idol merupakan Wakil-wakil terbaik dari kelasnya.

b.Cut Bang dan Cut Kak
   Di lomba ini, akan ada Pasangan peserta dari masing-masing kelas, sudah pasti pe 
   sertanya merupakan orang Tamfan dan Membahana. Di perlombaan ini tidak hanya  
    ketamfanan dan kecantikan yang dinilai, tetapi juga Kecerdasan, dan kemantapan  
   dalam berbicara.

c. Tari Kreasi Baru
    Yaaa, ini adalah lomba yang paling cetar, membahana, badai. Setiap kelas mengirim 
     kan 2 grup Tari yang pesertanya semuanya cantik-cantik dan tentu ahli dalam me 
     nari, Tari Kreasi Baru ini tentu dibuat dengan kreativitas yang sangat tinggi oleh Pe 
     sertanya.

d. Modern Dance
    Let’s Dance! Yo, siapa yang tidak tahu perlombaan yang sangat fenomenal dimata  
     pelajar ini. Ya, itulah Dance. Setiap kelas mengirimkan 1 Grup dengan anggotanya  
     semuanya tamfan, tentu Kreatifitas yang sangat tinggi serta kelincahan sangat dibu 
     tuhkan dalam perlombaan ini.

Sekian info tentang Pagelaran Seni, semoga bermanfaat. Thank you for read!

TUSA FYI
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Sosok lelaki paruh baya dengan langkah gontai berjalan menuju kursi kerjanya. Kantor ini sudah terlihat 
sepi sejak beberapa jam yang lalu. Ia memandang keluar, pikirannya jauh melayang beberapa tahun lalu. 
Matahari telah terbenam, menyisakan kegelapan di ruang tampa tiang ini. Ditatapnya lekat-lekat jalanan 
luas yang terhampar di bawah sana, para pengguna jalan terlihat sepi.
 Ia lalu berjalan menuju lemari di ruang kerjanya. Dilihatnya buku-buku yang terpajang penuh 
debu disana, ia menyentuh, menyapu debu-debu itu. Sedikitpun tak ia buka buku-buku itu, ia biarkan 
saja terpajang rapi di dalam lemarinya. 
 Sekelebat bayang-bayang masa lalu berputar seperti kaset di dalam otaknya beberapa hari tera-
khir. Airmata tergenang di pelupuk matanya. Raut sendu tergaris di wajahnya yang kini semakin tua di 
makan usia. Ia lalu mengambil album photo di atas meja kerjanya, dibalik halaman per halaman. Air 
mata kini telah mendarat di wajahnya, melihat photo keluarganya disana. Anak gadisnya yang kini telah 
beranjak dewasa berpose manis bersama ibunya.
 Ia lalu memandang piagam-piagam perhargaan yang terpajang di dinding ruangan sambil 
menggelengkan kepala. Sesaat kemudian ia berjongkok, lalu ia masukkan pasword, dibukanya brangkas 
yang terletak di bawah mejanya. Dibukanya brangkas itu, lembaran kertas berwarna biru dan merah yang 
bertuliskan nilai rupiah penuhi ruangan brangkas. Matanya telah sembab, tangisnya semakin pecah. Ia 
lalu duduk di sofa, ia sandarkan kepalanya. Dengan ragu, ia sentuh dan ia peluk sehelai kain tebal penuh 
corak-corak bermakna yang ia beli tadi pagi.
 Ia pejamkan matanya, kepalanya terasa begitu sakit belakangan ini, bayangan masa lalu itu kem-
bali berputar di otaknya. Menyisakan sebuah tanda tanya di dalam hati. Sejak kejadian minggu belakang, 
ia lebih banyak bermuram durja di tempat kerjanya. Dilihatnya kembali piagam-piagam penghargaan itu 
lagi, ia menggelengkan kepala. Tangisnya masih terus berlanjut.
 Malam kian merangkak menuju pagi, pria paruh baya itu masih tetap duduk di sofa sambil ber-
muram durja. Bayang-bayang masa lalu itu terus menerus menghantui pikirannya yang sedang gundah. 
Ia lalu bangkit duduknya, berjalan menuju toilet. Ia hidupkan kran air, lalu mulai membasuh tangannya 
sampai kaki. Hal yang tak pernah lagi ia lakukan. Selesai berwudhu, ia ambil sehelai kain tebal penuh 
corak bermakna yang tadi ia peluk dan ia lentangkan di atas lantai menghadap kiblat.
 Sesaat kemudian, ia ambil peci putih yang masih berlabel, ia pakaikan ke kepalanya. Lalu ia 
angkatkan tangan, takbiratuh ihram, ia mulai lagi kebiasaan yang sejak lama ia tinggalkan hingga selesai. 
Selesai shalat, ia berdzikir lalu ia tadahkan ke langit, pada Sang Pencipta.
“Ya Allah, Yaa Rahman, aku terlalu lalai selama ini. Aku tersesat. Bawa aku pulang Yaa Rabb, pulang 
kembali ke jalanku yang sebenarnya, menyembah dan  melaksanakan segala perintahMu yang selama ini 
aku acuhkan. Apa gunanya aku hidup bergelimangan kemewahan seperti ini jika aku lupa padaMu? Ter-
lalu banyak salah yang aku lakukan hingga aku buta, istri dan anak-anakku yang kubiarkan mengumbar 
aurat, dan banyak lagi. Yaa Rahman,  bawa aku pulang, pulang padaMu, yang telah menciptakan aku.” 
Ucapnya sambil berurai air mata.
 Usai shalat, ia ambil dan dibacanya kembali mushaf-mushaf yang terpajang di lemarinya.

TUSA SASTRA
PULANG
Oleh: Mira Randikal
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“SMA TUNAS BANGSA-SMK SATU PRAMUKA”

 Minggu, 2 November 2014 SMA Tunas Bangsa join dengan SMK N 1 Blang-
pidie. Acara yang seharusnya dimulai jam 09 sempat tertunda hingga jam 11 siang 
karena cuaca tidak memungkinkan. Namun, meskipun cuaca tidak mendukung acara 
pelantikan kacu tetap berjalan dengan lancar.
Acara tersebut dihadiri oleh 6 orang peserta dari SMA Tunas Bangsa dan 8 peserta dari 
SMK N 1 Blangpidie.Pembina yang hadir terdiri atas 3 orang yakni : Kak Fuad, Kak 
Lina dan Kak Nona.
Pada saat pencarian kacu semua peserta gempar mencari kacunya. Meskipun berbeda 
sekolah mereka tetap kompak dan saling membantu temannya yang belum mendapat-
kan kacu, Kebersamaan pun terjalin dengan erat antar peserta hingga mereka semua 
mendapatkan kacunyan dan kemudian mereka resmi di lantik.
Pada saat penutupan, mereka semua di mandikan dengan Air Surga sebagai tanda bah-
wa mereka telah resmi di lantik.

Meskipun berbeda-beda kami semua tetap bersatu dalam sebuah ikatan yang disebut 
“PRAMUKA”
Pramuka adalah penyatu kami, pengenal setiap jiwa dari kami, yang berbeda tapi tetap sama. 

Sekilas tentang Pramuka SMA Tunas Bangsa
Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti Rakyat muda yang 
suka berkarya. Kegiatan Pramuka di SMA Tunas Bangsa dibina oleh Kak Fuadi dan 
Kak Lina.

Bagaimana perkembangan pramuka pada saat ini?
Perkembangan Pramuka SMA Tunas Bangsa gudep 052-053 sangat pesat, contohnya 
semua anggota Pramuka rutin melakukan latihan Pramuka pada siang hari setiap hari 
Jum’at tanpa adanya pengumuman.

Kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan?
Pramuka akan mengadakan Outbound bersama Pramuka SMKN 1 Blangpidie dan 
PMR SMA Tunas Bangsa. Kegiatan itu akan segera dilaksanakan di bulan Desember 
ini.

Sumber: Pak Fuadi
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Happy 1st Anniversary Gravenciv

Gravenciv merupakan singkatan dari Grapollo Invencivel.
Grapollo bermakna : Sekumpulan Bintang Merah
Invencivel bermakna : Tak Terkalahkan
Jadi Gravenciv bermakna : Sekumpulan Bintang Merah yang Tak Terkalahkan.

 Nama Gravenciv diresmikan pada tanggal 21-11-2013,tepatnya pada hari kamis 
jam 15.00 sore. 21 adalah jumlah member wanita dan 11 adalah jumlah member pria 
yang dulunya bernaung dalam sebuah nama “Gravenciv”.
Akan tetapi jumlah member yang awalnya berjumlah 32 orang kini hanya tinggal 31 Jiwa 
yang berjuang bersama-sama.Saat menduduki kelas XI,salah seorang teman kami yang 
bernama Dias Ikramul Hadi harus pindah bersama orang tuanya.Pada tahun ini,Gravenciv 
sudah genap 1 tahun yang dirayakan tepat pada hari Jum’at tanggal 21-11-2014 kemarin.

Nama-Nama Member Gravenciv :
Albahri Farhan, Angga Aulya, Asyraful Ihsan, Erman Saputra, Fakhrul Miza, Marfiandi, 
Miftah Hidayat, Rahmat Hidayat, Royhansyah, Zulfaizir, Aijeal Mushawir, Azhara Rama-
dina, Chairun Iftitah, Citra Zurryya Asda, Della Sri Resky, Fitria Santi, Indah Olivevia, In-
dah Shasqiah Putri Salwa, Karina Amelya, Lusi Anasifa, Mukramati, Munira Ulfa, Nurol 
Azizah, Putri Aprilia, Razatul Hasanah, Riska Humaira, Shalsabila, Sri Listiani, Syarifah 
Nadia, Tiara Savitri dan Ummira Salvi.

Bintang Merah yang di kumpulkan menjadi satu dalam waktu kurang lebih setahun yang 
lalu,tak selamanya akan terus bersama,karena ada saatnya Kumpulan Bintang tersebut 
akan berpencar karena memiliki tujuan yang berbeda.Kami semua berharap walaupun 
suatu saat kami berpisah karena tujuan yang berbeda,namun kelak kami bisa saling mem-
bahagiakan dengan cara kita masing-masing.
Happy 1st Anniversary Gravenciv,semoga semakin kompak,menjadi lebih baik dari yang 
terbaik,bisa saling menyayangi,bisa buat orang terpukau dengan prestasi kami,bisa serius 
belajarnya,semoga kami semua panjang umur,sehat slalu,bisa saling menghargai,makin 
kece semua Aamiin.

SALEUM ANEUK GRAVENCIV
SEEEEHAAAAAH
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Horizontal Vertikal 
3. Preterite of “GO” 
4. Antonym of Ugly 
7. World Health Organization 
8. Take your photo by yourself 
10. Bill Gates 
13. Daftar 
17. Daughter of a king 
18. Uhuk-uhuk 
19. Son of a king 
20. PR 

1. Name of Board Marker in our school/  
Doll   only can make in Winter Snow 
2. Unknown people/ Unknown name 
4. Beauty and the..... 
5. Laugh Out Loud 
6. Remove it with SmadAV or AVG 
9. Synonym of Amazing 
10. Synonym of hot 
11. Maknyusss 
12. Serambi, Sindo, Prohaba 
14. ABJAD 
15. Mark Zuckerberg 
16.Synonym of sand field 
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