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SALAM REDAKSI
Alhamdulillah,
Puji syukur kehadirat Allah SWT  yang telah melimpahkan be-
gitu banyak rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesain-
ya Buletin TUSA News edisi ke-4 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 mem-
benahi kekurangan dan kesalahan sehingga menjadikannya lebih 
baik.

            Kami harap dengan terbitnya Buletin TUSA News edisi 
ke-4 ini, dapat menambah wawasan yang bermanfaat bagi para 
pembaca. Selamat Membaca.

Susoh, Februari 2015
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WATCH ON!
BIRTHDAY ON FEBRUARY

Pak MAS’ADI



Nama Lengkap  : Drs. Ajlihin Byjar
Nama Panggilan  : Pak Ajlihin, Abah.
Tempat/Tanggal Lahir  : Manggeng, 15 Juni 1958
Jabatan    : Waka Humas
Hobi    : Mengajar
Riwayat Pendidikan  :  -  MIN PGAM, PGAN
     - Fakultas Tarbiyah IAIN Jamiah Ar-Raniry
Motto Hidup   : “Pengamalan agama adalah tujuan hidup”
Harapan untuk Siswa/i  : “Semoga semua yang kalian terbitkan di Buletin ini  
    bisa bermanfaat bagi semua orang dan  dengan   
    adanya buletin ini kita dapat mengetahui apa-apa saja  
    kegiatan SMA Tunas Bangsa dan dapat dicontoh bagi  
    orang lain.”

TUSA PROFIL

PROFIL WAKA HUMAS



TUSA PROFIL

Nama Lengkap : Musriadi, S.Pd
Nama Panggilan : Pak Mus
Tempat/Tanggal Lahir : Manggeng, 21 April 1982
Jabatan   : Waka Sarana
Hobi   : Main Bola
Riwayat Pendidikan :  -  SDN 1 Pantai Pirak     -   
    -  SMPN 2 Susoh
       -  SMAN Susoh
        - Jurusan PPKN Unsyiah (S-1)
Prestasi  :  - Juara 2 Lomba KTI Guru Tingkat Kabupaten 
      Aceh Barat Daya
Motto Hidup  : “Lakukan yang terbaik dalam kehidupan”
Harapan untuk Siswa/i : “Kerjakan yang terbaik walaupun itu secuil”

PROFIL WAKA SARANA



TUSA PROFIL

Nama Lengkap : Zulfa Citra Miadi
Nama Panggilan : Zulfa
Tempat/Tanggal Lahir : Manggeng, 28 Mei 1995
Jabatan   : Ketua Permata
Hobi   : Membaca Artikel Ilmiah, Mendengar Musik
Riwayat Pendidikan :  -  MIN Manggeng
     -  SMPN 1 Manggeng
       -  SMA Tunas Bangsa
        - Teknik Pertambangan Unsyiah
Riwayat Organisasi :  - Osis SMA Tunas Bangsa
    - HMTP
    - Ketua Permata
    - IPMM
Prestasi  :  - Juara 3 Litrasi Pertambangan
    -20 besar abstrak Pertambangan se-Indonesia
Motto Hidup  : “Hidup untuk sukses!”
Harapan untuk Siswa/i : “Semoga Siswa/i Tunas Bangsa lebih mampu bersaing di  
        tingkat Provinsi dan Nasional”

PROFIL KETUA PERMATA



TUSA INFO UTAMA

Nabi Muhammad SAW adalah nikmat terbesar dan anugrah teragung yang Allah beri-
kan kepada alam semesta. Saat manusia ketika itu berada dalam kegelapan syirik, ku-
fur, dan tidak mengenal Rabb pencipta mereka. Manusia mengalami krisis spiritual dan 
moral yang luar biasa. Nilai-nilai kemanusiaan sudah terbalik, pembunuhan dianggap 
adalah suatu keberanian. Disaat itulah rahmat Illahi memancar dari jazirah arab, Allah 
mengutus seorang Rasul yang telah ditunggu oleh alam semesta untuk menghentikan se-
mua kerusakan dan membawanya ke cahaya Illahi. Kelahiran Nabi mulia yang ditunggu 
jagad raya membuat alam tersenyum, gembira dan memancarkan cahaya. Subhanallah...
Sudah sepantasnya, kita sebagai muslim untuk memperingati kelahiran seorang Rasul 
yang sangat mulia ini. SMA Tunas Bangsa juga turut merayakan Maulid Nabi Muham-
mad SAW pada sabtu [29/01]. Pada acara itu, Osis SMA Tunas Bangsa juga turut men-
gundang Osis dari sekolah lain dan beberapa anak yatim dari SD Tunas Abdya dan SMP 
Tunas Nusa serta beberapa anak yatim dari Desa Padang Meurantee dimana desa ini 
merupakan desa dimana sekolah SMA Tunas Bangsa berdiri. Acara tersebut dibuka den-
gan mendengarkan ceramah bersama yang disampaikan oleh Ustadz, yang bertemakan 
Kilas Balik Sejarah Nabi Muhammad SAW. Menariknya, pada bagian akhir ceramah, di-
adakan sesi pertanyaan, yaitu Ustadz tersebut menanyakan 6 pertanyaan untuk siswa/i 
SMA Tunas Bangsa dan 3 pertanyaan umum untuk siswa/i selain dari SMA Tunas Bangsa. 
Yang berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, siswa/i akan diberikan hadiah. 
Acara ini dilanjutkan dengan memberikan santunan kepada anak yatim dan ditutup dengan 
makan bersama yang disajikan dengan menu 3 ekor Gulai Kambing yang sudah dipersiapkan 
oleh panitia. Meskipun acara tersebut berlangsung sangat sederhana, namun banyak sekali 
hikmah yang bisa kita petik yaitu salah satunya dengan meniru perilaku mulia Rasulullah.

PERAYAAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW di SMA TUNAS BANGSA
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Pada hari minggu, 01 Februari  lalu, SMA Tunas Bangsa kembali mengadakan OutBond  
dalam rangka pelantikan anggota baru Pramuka dan PMR yang berlokasi di gunung 
Seunaloh. Kegiatan ini berlangsung lancar dan aman seperti yang diharapkan.  Para 
peserta yang akan dilantik diberi beberapa ujian, seperti menjelajah dari satu ke pos ke 
pos yang lain melalui petunjuk-petunjuk yang ada kemudian menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang di ajukan kakak panitia yang ada di pos tersebut. Disamping dihadiri 
oleh para peserta dan panitia, kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa guru SMA Tunas 
Bangsa dengan menu makan siang adalah dua ekor bebek dan 5 ekor ayam. Setelah 
makan siang dan shalat dhuhur selesai dilanjutkan dengan acara pelantikan (peusijuk).

TUSA INFO UTAMA

KEGIATAN OUTBOND SMA TUNAS BANGSA
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Rabu, 21 Januari 2015, SMAN 1 Susoh mengadakan perlombaan dalam rang-
ka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Lomba yang diadakan antara 
lain adalah lomba hafidh 1 juz (juz 30) dan 1 surah bebas serta lomba nasyid re-
bana. SMA Tunas Bangsa hanya mengikuti lomba hafidh 1 juz Al Quran terse-
but. Peserta dari SMA Tunas Bangsa yaitu Asyraful Ihsan dan Sukma Juwita. 
Pada perlombaan hafidh 1 juz ini, peserta membacakan surah pilihannya ter-
lebih dahulu, setelah itu, juri akan membacakan potongan ayat dari 2 su-
rah yang berbeda untuk kemudian disambung ayat tersebut oleh peserta.
Alhamdulillah, pada perlombaan ini, siswa/i SMA Tunas Bangsa meraih hasil yang 
cukup memuaskan. Asyraful Ihsan meraih juara 1 dan Sukma Juwita meraih juara 2.
 Semoga kedepannya kita mendapatkan hasil yang lebih baik dan semoga tidak han-
ya berhenti di hapalan 1 juz, namun bisa berlanjut hingga mencapai 30 juz. Aamiin. 
“Sebaik-baik orang diantara kalian adalah orang yang mem-
pelajari Al Quran dan mengajarkannya” (HR. Bukhari)

TUSA INFO UTAMA
PRESTASI DIBIDANG TAHFIZH QURAN OLEH SISWA/I SMA TUNAS BANGSA



TUSA INFO UTAMA

Pada hari sabtu, 18 Januari yang lalu, Persatuan Alumni Aneuk SMA Tunas Bangsa 
(PERMATA) mengadakan acara temu ramah dengan siswa/i SMA Tunas Bangsa. Dalam 
acara tersebut, para alumni SMA Tunas Bangsa memberikan motivasi dan informasi 
kepada Siswa/i SMA Tunas Bangsa, terutama kepada Siswa/i kelas XII yang sebentar lagi 
akan melaksanakan UN. Selain itu, para alumni juga membuka sesi tanya jawab kepada 
Siswa/i  SMA Tunas Bangsa, mengenai kesulitan yang dialami selama belajar di SMA 
Tunas Bangsa, serta mempromosikan Universitas dan jurusan mereka masing-masing.

TEMU RAMAH ALUMNI SMA TUNAS BANGSA



Setiap tanggal 14 Februari, sebagian manusia di seluruh dunia memperingati hari Val-
entine. Mereka mengatakan bahwa hari tersebut adalah hari berkasih sayang dengan 
yang lain. Warna merah muda di jual di toko-toko sebagai lambang cinta dan kasih 
sayang.
Benda-benda khusus pun dijual yang begitu identik dengan perayaan ini, seperti: 
coklat, bunga, kartu, kado, perhiasan berwarna merah muda dan lain-lain.
Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang sangat mendesak untuk membahas per-
masalahan yang berhubungan dengan perayaan ini. Permasalahan tersebut penulis 
batasi dengan pertanyaan-pertanyaan berikut:
1. Apa hukum merayakan hari valentine?
2. Apa hukum membantu mempersiapkan acara tersebut?
3. Apa hukum menjual barang-barang yang digunakan untuk perayaan hari val-
entine?
HUKUM MERAYAKAN HARI VALENTINE
Di dalam Islam hanya dikenal dua hari raya, yaitu: hari raya lebaran (‘idul-fithr) dan 
hari raya (‘idul-adha). Tidak ada hari raya selain kedua hari raya tersebut. Oleh karena 
itu, orang Islam tidak boleh membuat hari raya sendiri atau merayakan hari raya yang 
dirayakan oleh orang-orang kafir.

“Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang 
telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan 
dan jalan yang terang.” (QS Al-Maidah: 48)
Hari valentine adalah hari yang dirayakan oleh orang-orang kafir. Oleh karena itu, kita 
sebagai orang Islam tidak boleh atau diharamkan memperingati hari tersebut dengan 
segala bentuknya.

TUSA FYI
HUKUM MENJUAL BARANG UNTUK PERAYAAN HARI VALENTINE

Oleh: Ustadz Said Yai Ardiansyah, MA
Sumber : pengusahamuslim.com || editing : Mr. T



Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Barang siapa meniru-niru suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka.” (HR 
Abu Dawud no. 4031)
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga mengabarkan bahwa di akhir zaman akan 
banyak orang-orang Islam yang mengikuti kebiasaan yang khusus dilakukan oleh 
orang kafir. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Jika 
sejengkal maka diikuti dengan sejengkal. Jika sehasta, maka diikuti dengan sehasta, 
sampai-sampai jika mereka masuk ke lubang biawak arab, maka kalian akan mengiku-
tinya.” Kami berkata, “Ya Rasulullah! Apakah yang engkau maksud adalah orang-orang 
Yahudi dan Nashrani?” Beliau menjawab, “Siapa lagi kalau bukan mereka.”(HR Al-
Bukhari dan Muslim)
Kaum muslimin seharusnya tidak “termakan mode”. Mereka harus menjadikan syariat 
Islam dalam menimbang seluruh kebudayaan dan pengaruh dari luar agama Islam. 
Jangan sampai kaum muslimin terjerumus kepada dosa dan kesalahan apalagi keku-
furan, seperti yang dikabarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di atas.
Banyak yang berkata, “Saya hanya memberikan hadiah/kado kepada teman saya?”, ada 
juga yang berkata, “Saya hanya memberikan kartu ucapan kepada teman saya?”, ada 
juga yang berkata, “Saya hanya menemani teman saya dan tidak ikut-ikutan?”, ada juga 
yang berkata, “Saya hanya memberikan coklat kepada teman saya?”. Ketahuilah wahai 
sobat, mengapa sobat harus mengistimewakan hari ini untuk melakukan hal tersebut?” 
Oleh karena itu, hal-hal tersebut termasuk bentuk merayakan hari Valentine.

TUSA FYI



HUKUM MEMBANTU PERAYAAN TERSEBUT MESKIPUN TIDAK IKUT IKU-
TAN
Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

“Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Al-
lah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS Al-Maidah: 2)
Ayat ini dengan jelas menerangkan kepada kita bahwa seluruh bentuk tolong menolong 
dalam keburukan dan maksiat termasuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah, termasuk 
membantu terlaksananya acara ini, meskipun tidak ikut-ikutan di dalamnya.

HUKUM MENJUAL BARANG-BARANG UNTUK PERAYAAN TERSEBUT
Barang-barang seperti: coklat, kado, permen, kartu, bunga dan lain-lain halal untuk diper-
jual belikan. Akan tetapi, jika barang tersebut penjualannya dikhususkan pada hari Val-
entine atau hari-hari perayaan kafir lainnya, maka hal tersebut diharamkan, karena hal 
ini termasuk tolong menolong di dalam kemaksiatan dan tolong menolong dalam meniru 
orang kafir.
Para penjual barang-barang yang disebutkan di atas ada dua jenis:
1. Orang yang baru berjualan karena adanya acara ini dan sebelumnya dia tidak ber  
 jualan.
2. Orang yang sudah lama berjualan barang-barang tersebut, kemudian orang-orang  
 membeli dari tokonya.
Hukum bagi orang yang pertama sangat jelas haram, sebagaimana telah dijelaskan.
Adapun orang yang kedua ada perincian di dalamnya, apabila dia tidak mengetahui bahwa 
barang-barang tersebut akan dipergunakan untuk memperingati hari valentine, maka men-
jual barang-barang tersebut diperbolehkan dan halal. Akan tetapi, jika dia sudah tahu atau 
berat sangkanya bahwa barang-barang tersebut akan dipergunakan untuk acara valentine, 
maka menjual barang-barang tersebut diharamkan, karena sudah jelas baginya bahwa ba-
rang tersebut akan dipergunakan untuk hal-hal yang haram.
Kesimpulan
1. Haram memperingati hari valentine dengan berbagai macam bentuknya.
2. Terlarang membantu pelaksanaan acara tersebut meskipun tidak ikut-ikutan.
3. Haram menjual barang yang akan digunakan untuk merayakan hari tersebut.
4. Penjual yang tidak mengetahui bahwa barang tersebut dipergunakan untuk acara   
 tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan.

TUSA FYI



Setiap Maulid Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita sebagai seorang muslim yang mer-
upakan umat beliau untuk bershalawat kepada beliau sesuai dengan perintahnya pada 
alqur’an yang artinya : “ Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bershalawat kepada 
nabi. “hai orang yang beriman bershalawatlah kepadanya” dari arti  ayat tersebut, kita tahu
bahwa Allah dan malaikatnya bershalawat kepada nabi, kenapa kita yang manusia biasa 
tidak mau bershalawat kepada beliau ? semoga dengan bershalawat, kita semua bisa di-
akui sebagai umatnya dan bisa mendapat syafa’at pada hari kiamat nanti. Karena hanya 
beliau lah yang dapat memberikan syafa’at atau pertolongan padahari kiamat nanti. Amin
embahas tentang hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad: Fakta yang sesungguhnya
dari kehidupan Rasulullahi shalallahu ‘alaihi wasallam menegaskan bahwa tidak ada 
riwayat yang menyebutkan beliau pada tiap ulang tahun kelahirannya melakukan ritual 
tertentu. Bahkan para shahabat beliau pun tidak pernah kita baca dalam sejarah pernah
mengadakan ihtifal (seremoni) secara khusus setiap tahun untuk mewujud-
kan kegembiraan karena memperingati kelahiran Nabi shalallahu‘alaihi wasallam.

TUSA EXTRA

MAULID NABI MUHAMMAD SAW




