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SALAM REDAKSI
Alhamdulillah,
Puji syukur kehadirat Allah SWT  yang telah melimpahkan begitu ban-
yak rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesainya Buletin TUSA 
News edisi ke-5 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 menjadikannya lebih baik.

            Kami harap dengan terbitnya Buletin TUSA News edisi ke-5 ini, 
dapat menambah wawasan yang bermanfaat bagi para pembaca. Selamat 
Membaca.

Susoh, Maret 2015
     

Redaksi
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TUSA PROFIL

Nama Lengkap   : Dra. Hj. Elmalina
Nama Panggilan  : Buk Ema
Tempat/Tanggal Lahir  : Aceh Selatan, 27 Maret 1961

Jabatan    : Guru bidang Studi Bahasa Indonesia

Hobi    : Membaca Puisi, Novel dan Roman

Prestasi    : Juara Tes Kompetensi Guru Bidang Studi Bahasa   
      Indonesia se-Kabupaten Aceh Barat daya.
 

Riwayat Pendidikan  : -SDN 1 Blangpidie
      -SMPN 1 Susoh
      -SPGN Tapak Tuan
      -Fakultas Keguruan Unsyiah
 

Riwayat Organisasi  : Anggota GEMASASTRIN (Gelanggang Mahasiswa    
        Sastra Indonesia) Unsyiah, tahun 1980-1985.
 

Motto Hidup   : Hidup adalah perjuangan. Berdo’a adalah awal dari   
       sebuah perjuangan.

Harapan untuk Siswa/i   : Setiap saat hendaklah mengingat Allah.
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Riwayat Pendidikan :  - SD Negeri Mata Ie
      - SMP Negeri 2 Blangpidie
      - SMA Negeri 1 Blangpidie
      - D3 Manajemen Informatika (STMIK U’Budiyah Indonesia)
      - S1 Sistem Informasi (STIKOM Medan) 

Riwayat Organisasi :  - BEM STMIK U’Budiyah Indonesia (2009-2011)
      - Ketua KITADYA (Komunitas IT Aceh Barat Daya)    
            dan KLIDYA (Komunitas Linux Aceh Barat Daya) 

Motto Hidup  : Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, meski  
     terkadang hanya bisa hidup di tepi jalan dan dilempari   
     dengan batu, tapi tetap membalasnya dengan buah.

Harapan untuk Siswa/i  : -Ketika semua pintu kesuksesan tertutup, Ingatlah, bahwa :   
      “pintu yang terTUTUP belum tentu terKUNCI, masih ada   
       kesempatan kita untuk SUKSES”. 
 

     -Jika kesuksesan ibarat matahari dan kegagalan ibarat hujan, 
       maka dibutuhkan keduanya untuk melihat pelangi (ingat dan   
       pahamilah filosofi ini).

TUSA PROFIL

Nama Lengkap    : Teuku Mas`adi, S.Kom 
Nama Panggilan   : Pak Mas, Pak To`eng
TTL     : Mata Ie, 10 Februari 1989 

Jabatan     : Pembina Buletin SMAN   
            Unggul Tunas Bangsa
 

Hobi     : ngoprek 
 

Prestasi     : Lulusan terbaik se-jurusan   
          D3 Manajemen Informatika   
                    STMIK U’Budiyah Indonesia   
          angkatan 2008

PROFIL PEMBINA BULETIN TUSA NEWS

“JANGAN TAKUT RUSAK UNTUK BELAJAR dan JANGAN SAMPAI RUSAK SAAT BELAJAR”



TUSA INFO UTAMA

Setelah berulang kali mengajukan permintaan untuk dinegerikan, SMA TUNAS BANGSA be-
serta 26 sekolah lainnya di Aceh Barat Daya termasuk SD, SMP, SMA dan SMK akhirnya resmi 
dinegerikan oleh Bupati Aceh Barat Daya yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Drs. Ramli Ba-
har pada  Rabu[18/02] yang bertempat di halaman SMA HARAPAN PERSADA, meski suasana 
hujan namun acara tersebut berlangsung dengan lancar. Tidak hanya peresmian penegerian 27 
sekolah, acara tersebut juga sekaligus meresmikan asrama (boarding school) SMA Harapan Per-
sada serta juga pemberian nomor urut seluruh sekolah di Abdya mulai dari SD, SMP, SMA dan 
SMK. Seperti SMA Negeri 1 Blangpidie sekarang diubah menjadi SMA Negeri 1 Aceh Barat Daya.

Hadir dalam acara tersebut Kadisdik Provinsi Aceh Drs. Anas M Adam, M.Pd, Dandim 
Letkol Suhartono, Kadisdik Kabupaten Aceh Barat Daya Drs. Yusnaidi, M.Pd, perwakilan 
Kapolres, kepala SKPK, Anggota DPRK, komite sekolah, Muspika Susoh serta dewan guru.

Dengan telah diresmikan peningkatan status 27 sekolah tersebut menjadi sekolah
negeri (SD berjumlah 13 sekolah, SMP berjumlah 10 sekolah, serta SMA dan SMK 
masing-masing 2 sekolah), maka nama-nama sekolah tersebut resmi berganti,
seperti SD TUNAS ABDYA diubah menjadi SD NEGERI UNGGUL TUNAS ABDYA, 
SMP TUNAS NUSA diubah menjadi SMP NEGERI UNGGUL TUNAS NUSA, 
SMA TUNAS BANGSA diubah menjadi SMA NEGERI UNGGUL TUNAS BANGSA.

PENEGERIAN SMA TUNAS BANGSA



LBFT (Lomba Berhitung Fakultas Teknik) setiap tahun diadakan di beberapa kabupaten 
di Aceh oleh para mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). 
Di Aceh Barat Daya, lomba ini diadakan pada Minggu, 22 Februari 2015 di Aula 
SMAN Unggul Tunas Bangsa. Lomba yang diikuti oleh siswa/i SD, SMP dan SMA 
se-Abdya ini juga merekrut panitia acara dari beberapa siswa SMA di Abdya.

   Pada perlombaan ini, SMAN Unggul Tunas Bangsa berhasil meraih prestasi 
yang gemilang. 2 diantara siswa/i SMAN Unggul Tunas Bangsa yang mengikuti 
lomba tersebut masuk ke babak final dan meraih dua juara, yaitu :
•	 Erman Saputra :   Juara 1
•	 Sukma Juwita  :   Juara 2   
 

        Erman Saputra akan berangkat ke Banda Aceh untuk mengikuti LBFT se-Aceh.
Semoga bisa meraih prestasi yang gemilang disana dan semoga siswa-siswi 
SMAN Unggul Tunas Bangsa bisa terus semangat dalam meraih prestasi. Aamiin.

TUSA INFO UTAMA

2 Siswa/i SMAN Unggul Tunas Bangsa Menjuarai LBFT



 SMA Negeri (SMAN) Unggul Tunas Bangsa Aceh Barat Daya, merupakan salah 
satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Provinsi Aceh, 
yang beralamat di Jalan Nasional Kompleks Sekolah Terpadu Padang Meurantee 
Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.
 Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah 
di SMAN Unggul Tunas Bangsa Aceh Barat Daya ditempuh dalam waktu tiga tahun 
pelajaran, mulai dari Kelas X sampai Kelas XII. SMAN Unggul Tunas Bangsa Aceh 
Barat Daya memiliki total 6 ruang kelas yang semuanya menempuh jurusan/
program IPA. SMAN Unggul Tunas Bangsa Aceh Barat Daya memiliki banyak 
prestasi akademik maupun non-akademik dan memiliki jadwal PSB pagi-sore.
 Sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit di Provinsi Aceh khususnya 
di Kabupaten Aceh Barat Daya. Awalnya sekolah ini merupakan satu dari tiga sekolah 
bantuan Republik Korea Selatan kepada Republik Indonesia di kabupaten Aceh Barat Daya 
pasca bencana tsunami melanda Aceh dan sekitarnya pada akhir tahun 2004. Sehingga 
Masyarakat lebih mengenal dengan sebutan SMA Korea. Sekolah ini berdiri 
sejak tanggal 22 Mei 2008 dan dinegerikan pada tanggal 18 Februari 2015 oleh 
Bupati Aceh Barat Daya yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Drs. Ramli Bahar.
 Bangunan sekolah ini bergaya korea modern yang memiliki 
kembaran bangunan yaitu SMA Bunga Bangsa di Nagan Raya, Aceh.

SEKILAS TUSA INFO

1. Akreditasi
    -Peringkat Akreditasi: A
    -Penetapan: 13 November 2014

2. Fasilitas
    -6 Ruang Kelas
    -Mushalla
    -Laboratorium Biologi
    -Laboratorium Bahasa
    -Laboratorium Kimia
    -Laboratorium Fisika
    -Laboratorium Komputer 
    -Perpustakaan
    -Lapangan Olahraga (Sepakbola,   
      Basket, Bulutangkis, Voli, Tenis Meja)

 -Kantin Sekolah
 -Taman
 -Ruang OSIS
 -Full WIFI Area (Hotspot)
 -Ruang Makan
 -Lobby
 -Buletin Sekolah (TUSA News)
 -Sanggar Seni
 -Tempat Parkir

SMAN Unggul Tunas Bangsa
Sumber : id.wikipedia.org/wiki/SMAN_Unggul_Tunas_Bangsa
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3. Seragam Sekolah
    -Seragam Nasional Putih Abu-Abu (Senin-Selasa)
    -Seragam Kebesaran SMAN Unggul Tunas Bangsa: Rompi Hitam (Rabu-Kamis)
    -Seragam Kotak-Kotak Coklat (Jum’at-Sabtu)
    -Perempuan diwajibkan memakai kerudung putih (kecuali hari jum’at-sabtu: kerudung cream)

4. Ekstrakulikuler
    -Basket
    -Pramuka Gudep 052-053
    -Palang Merah Remaja (PMR)
    -English Club
    -Volly
    -Kerohanian Islam (Rohis)
    -Dance
    -Design Grafis
    -Paduan Suara
    -Tari Tradisional

-Tari Kreasi 
-Cinematography
-TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
-Seni Bela Diri
-Musical
-Drama
-Sepak Bola
-Debat English/Indonesia
-Puisi

SEKILAS TUSA INFO

INFO CCS TUSA

OSIS SMAN Unggul Tunas Bangsa akan melaksanakan lomba Cerdas 
Cermat SAINS (CCS) tingkat SMP/MTs se-Kabupaten Aceh Barat Daya 
yang direncanakan pada tanggal 22 - 24 Maret 2015. Acara ini meru-
pakan acara rutin yang dilaksanakan oleh OSIS SMAN Unggul Tunas 
Bangsa setiap tahunnya. Seperti biasanya, pemenang juara I dan II dari 
kegiatan tersebut selain mendapatkan trofi dan tabungan juga berhak 
mendapatkan undangan untuk menlanjutkan pendidikan di SMAN 
Unggul Tunas Bangsa. Jadi buat sahabat TUSA News yang masih duduk 
di bangku kelas 3 SMP/MTs mari siapkan diri untuk mengikuti acara ini. 



 Sudah 6 tahun lamanya, SMAN Unggul Tunas Bangsa melaksanakan kegiatan belajar-
mengajar digedung berlantai dua ini. Dan sudah sederet prestasi diraih oleh siswa-siswi dari 
sekolah yang sering dikenal dengan sebutan SMA Korea yang beralamat di Jalan Nasional  Kom-
pleks Sekolah Terpadu Padang Meurantee Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya ini.
 Di bidang akademik, SMAN Unggul Tunas Bangsa jawaranya Olimpiade Sains Nasional 
Tingkat Kabupaten :
     1.   Peringkat ke-3 Nilai UN Tertinggi se-Provinsi Aceh TP 2012/2013
     2.   Juara I OSN Fisika Tk. Kabupaten Tahun 2013
     3.   Juara I OSN Ekonomi Tk. Kabupaten Tahun 2013
     4.   Juara II OSN Kimia Tk. Kabupaten Tahun 2013
     5.   Juara II OSN Astronomi Tk. Kabupaten Tahun 2013
     6.   Juara I Cerdas Cermat PKn Tk. Kabupaten Tahun 2013
     7.   Juara I Karya Tulis Ilmiah Tk. Kabupaten Tahun 2013
     8.   Juara II  Cerdas Cermat Agama Tk. Kabupaten Tahun 2014
     9.   Juara I & III OSN Fisika Tk. Kabupaten Tahun 2014
   10.   Juara I & III OSN Astronomi Tk. Kabupaten Tahun 2014
   11.   Juara I OSN Kebumian Tk. Kabupaten Tahun 2014
   12.   Juara I OSN Kimia Tk. Kabupaten Tahun 2014
   13.   Juara II & III OSN Matematika Tk. Kabupaten Tahun 2014
   14.   Juara III OSN Komputer Tk. Kabupaten Tahun 2014
   15.   Juara I Pidato Bahasa Inggris Tk. Kabupaten Tahun 2014
   16.   Juara I Cerdas Cermat Empat Pilar Tk. Kabupaten Tahun 2014
   17.   Juara I OSN Fisika Tk. Kabupaten Tahun 2015
   18.   Juara I OSN Biologi Tk. Kabupaten Tahun 2015
   19.   Juara I OSN Komputer Tk. Kabupaten Tahun 2015
   20.   Juara I OSN Kebumian Tk. Kabupaten Tahun 2015
   21.   Juara III OSN Geografi Tk. Kabupaten Tahun 2015

SEKILAS TUSA INFO

SMAN Unggul Tunas Bangsa
Jawaranya OSN Tingkat Kabupaten



SEKILAS TUSA INFO
Prestasi non-akademik-nya juga nggak kalah hebat :
     1.   Juara I FLS2N Tari Berpasangan Tk. Kabupaten Tahun 2013
     2.   Juara I dan II FLS2N Tari Kreasi Tk. Kabupaten Tahun 2013
     3.   Juara Harapan I FLS2N Tari Berpasangan Tk. Kabupaten Tahun 2013
     4.   Juara I O2SN Tenis Meja Tk. Kabupaten Tahun 2013
     5.   Juara III O2SN Karate Tk. Kabupaten Tahun 2013
     6.   Juara I FLS2N Putra/Putri Tk. Kabupaten Tahun 2014
     7.   Juara I FLS2N Tari Pasangan Tk. Kabupaten Tahun 2014
     8.   Juara I FLS2N Desain Poster Tk. Kabupaten Tahun 2014
     9.   Juara II FLS2N Baca Puisi Tk. Kabupaten Tahun 2014
   10.   Juara II FLS2N Teater/Drama Tk. Kabupaten Tahun 2014
   11.   Juara I O2SN Karate Tk. Kabupaten Tahun 2014
   12.   Juara I O2SN Lari 100 m Tk. Kabupaten Tahun 2014
   13.   Juara I O2SN Lompat Jauh Putri Tk. Kabupaten Tahun 2014

Only for smart Student
 Untuk mempertahankan prestasi itu, siswa-siswi yang masuk ke sekolah yang punya 
slogan “Cerdas, Trampil, Taqwa” ini tentunya berkualitas. Mereka harus melalui jalur Penelu-
suran Minat dan Kemampuan (PMK) atau tes tulisan.

 Jalur PMK berarti, siswa-siswi itu harus memiliki peringkat 10 besar dengan nilai 
rata-rata 75 pada semester III, IV dan V saat duduk di bangku SMP dan mengikuti tes tulisan 
lewat mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, matematika, serta psycho test.

 “karena ingin mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah diraih, makanya kami 
selalu mencari pelajar yang berkualitas”, kami juga memprioritaskan siswa-siswi yang meme-
nangkan Juara I OSN tingkat kabupaten se-SMP Aceh Barat Daya, Juara I LBFT yang diada-
kan oleh Fakultas Teknik Unsyiah serta Juara I dan II Lomba CCS yang diselenggarakan oleh 
OSIS SMAN Unggul Tunas Bangsa.



Get Your Best Future!

 Wah, sebentar lagi masuk masa ujian khususnya buat kamu-kamu yang sudah duduk 
dibangku kelas 3. Gimana... persiapan apa saja yang sudah mulai dilakukan? Nah loh, kok ban-
yak yang menjawab belum sih? Hehehe...! Sobat TUSA News jangan terlalu cuek dong, sudah 
nggak jaman lagi keleeesss menghadapi ujian dengan sistem SKS alias sistem kebut semalam!
 
Hmm, lebih berat lagi buat kamu-kamu yang sudah kelas 3 SMA, bukan? Karena nggak cuma 
harus konsen ke UAS/UN, tetapi juga ke ujian SBMPTN. Nggak hanya SBMPTN, tes masuk 
perguruan tinggi swasta juga susah loh. Karena nilai hasil tes-nya sangat nentuin besarnya uang 
pangkal yang harus ortu kamu keluarkan.
 
Ngaku deh, kamu semua pasti pengen bisa diterima di universitas terbaik yang sesuai dengan 
yang kamu impi-impikan selama ini kan? Pokoknya harus perguruan tinggi negeri maupun 
swasta paling bonafit deh.
 
Berarti sudah saatnya kamu melakukan segala macam persiapan untuk menghadapi ujian-ujian 
itu. Tapi sebelumnya, baca dulu tips and tricks-nya...

1. Ikut Bimbingan Belajar
    Usir rasa malas kamu untuk ikutan bimbel, apalagi kalau kamu pengen masuk PTN.               
    Di bimbel biasanya bakal ngedapetin trik jitu untuk mengisi soal-soal ujian. Misalnya,    
    apa yang harus dilakukan kalau waktu ujian tinggal sedikit tapi lembar jawaban kamu        
    masih banyak yang belum terisi alias kosong.
    Sudah gitu, bimbel juga bakal secara rutin ngadain try-out SBMPTN, untuk men         
    gukur kesiapan dan kemampuan kamu masuk PTN. Saat nilai try-out keluar, buruan      
    deh cocokin dengan passing grade jurusan dan universitas yang dituju.
    Kalau nilainya cukup, nggak perlu ragu memilihnya saat kamu mengisi formulir       
    SBMPTN nanti. Kalau nggak, ya cari alternatif lain yang sesuai dengan kemampuanmu.

2. Malam Tenang
   Secara kamu butuh konsentrasi penuh untuk menghadapi esok hari, maka dimalam hari      
   sebelum ujian, usahakan nggak belajar sampai larut malam. Selain itu, hindari melakukan  
   kegiatan berat dalam bentuk apapun. Pokoknya, dimalam itu, kamu fokuskan diri untuk         
   cukup istirahat. Supaya saat menghadapi ujian diesok hari, pikiran kamu benar-benar dalam      
   keadaan fresh.

TUSA EXTRA
Tips & Trics Menghadapi Ujian

Oleh: Mr. T



 Wauw... kacauuw! Merasa pilihan ada ditangan kamu, buru-buru bilang high school is 
enough. Terus nggak nerusin kuliah deh, meski nggak ada kesulitan soal biaya. Plis, dipikirin 
matang-matang deh sebelum ambil keputusan! Ini kan menyangkut masa depan kamu.
 
Hi hi hi... masih ingat ngak mimpi kamu di masa kecil? Mau jadi guru, pilot, dokter, insinyur, 
desainer, arsitek, polisi, pramugari, dll. Berarti kamu harus nerusin sekolah ke jenjang universi-
tas, atau les khusus dibidangnya, biar hasilnya maksimal.
 
Namun, seiring berjalannya waktu, saat kita berusaha mewujudkan cita-cita dan impian itu, 
mulai deh kita berubah pikiran. Kita nggak mau nerusin pendidikan setelah SMA. Banyak 
alasannya!
 
Diserang virus bosan berkutat dengan pelajaran, mengubur cita-cita arsitek karena nilai rata-
rata yang diminta fakultas tersebut tidak mencukupi, atau nggak direstui ortu karena pilihan 
untuk menjadi pramugari merupakan profesi yang bikin ortu kwatir mengenai anak kesayan-
gannya.

TUSA EXTRA

Yuk, Kita Nerusin Sekolah!
Oleh: Mr. T

3. Dipilih... Dipilih...
    Baca dulu sekilas semua soal ujian, lalu tentukan area mana yang bisa duluan kamu 
    jawab. Pokoknya jawab semua soal yang kamu anggap mudah dulu. Secara langsung
    hal itu bisa menambah keyakinan dalam diri, kalau kamu bisa menjawab soal uji an 
    itu. Oh iya sobat TUSA News, jangan biarin diri kamu stuck di satu soal, karena          
    bakal ngerugiin diri sendiri dan bikin waktu kamu terbuang percuma.

4. Daftar Barang Bawaan Ujian
   Ada beberapa barang yang nggak boleh kamu lupain saat ujian: alas untuk kertas    
   ujian, pensil 2B asli yang siap pakai dan jumlahnya harus lebih dari satu, rautan,        
   penghapus bersih dan bagus, pulpen, sapu tangan atau tissue, jam yang tepat waktu  
   dan sebotol air minum (eps. jangan sampai gara-gara minum membuat lembar jawa-   
   ban kamu basah, lembar jawaban yang disediakan cuma selembar per peserta ujian,  
   jadi harus tetap waspada ketika haus menyapa).

 Selamat berjuang buat kamu-kamu sobat TUSA News yang mau menghadapi 
ujian, semoga berhasil dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Aamiin...



 
 Atau ingin take a long vocation dulu, bikin usaha sendiri bareng teman-teman, atau 
kerja dulu. Karena banyak juga lulusan SMA yang dapat kerjaan bagus dengan gaji lumayan.

 Oke, fine. It’s your choice. Tapi sebaiknya sebelum melakukannya, pikir dalam-dalam 
dulu deh. Apalagi kamu nggak punya masalah dengan biayanya. So, simak di bawah ini deh...
•	 Have a great education juga sangat menentukan bisa nggaknya kita ngadapetin 

pekerjaan  yang oke. Logikanya, mereka yang dengan pendidikan rendah, akan 
menghasilkan uang yang rendah juga. Parahnya, kebanyakan masih jadi unem-
ployed in the future. Masuk akal banget sih, karena pada umumnya, perusahaan 
kecil atau besar lebih memilih mereka yang berpendidikan tinggi. Bahkan pili-
hannya lebih spesifik lagi... lulusan kampus ternama atau tempat kursus bonafit! 

•	 Mau kerja di kantoran atau bikin usaha sendiri, kita pasti berhubun-
gan dengan banyak pihak. So, we must have diplomatic skills dan kemam-
puan lainnya. Supaya kita tetap smart menghadapi segala kemungkinan. 

•	 Aduh, jarang banget tuh orang yang akhirnya mau ngewujudin niatnya neru-
sin sekolah, setelah merasa cukup ngerasain bekerja. Kebanyakan sih malah 
melupakan niat itu. Jadi, mulai tanamkan di benak kamu, bahwa educa-
tion is a long time investment. Sooner or later, kamu akan membutuhkan.

•	 Kerjaan seenak apapun, someday akan membuat kamu bosan and feel so lonely. 
Soalnya kamu masih berhubungan dengan teman sebaya yang masih bebas hanging  
out di tempat-tempat asyik, and having fun during their free period. Oke, kamu bisa 

   menceritakan asyiknya pekerjaan kamu ke mereka. Tapi, itu semua nantinya 
     akan mereka jalan juga kok. Sedangkan kamu, bisa jadi telat merasakan keasyikan 
        yang kini mereka rasakan di usia mereka.

Umumnya nih, orang yang pernah menikmati bangku kuliah atau kur-
sus, lebih tough ketika kesulitan dalam mencari pekerjaan yang pas, dan 
mereka can survive jika berhadapan dengan persoalan seberat apapun.
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Redaksi menerima kiriman cerbung (cerita bersambung), puisi, tema pendidi-
kan/motivasi, maksimal satu halaman kwarto (A4). Kirim karya kamu via e-mail 
ke : tusanews.tb@gmail.com dengan subject cerbung atau puisi. Pastikan hasil 
karya yang kamu kirimkan ke redaksi kami belum pernah dipublikasikan.

Pingen acara kegiatan sekolah kamu dimuat di Buletin TUSA News? Kamu boleh 
kirimkan artikel beserta foto-foto yang sekolah kamu adakan via e-mail redaksi : 
tusanews.tb@gmail.com

Pingen ngasih saran atau ngajuin pertanyaan buat TUSA News?  kirim ke redaksi 
kami via e-mail ke : tusanews.tb@gmail.com



 Do you have a dream, guys ?? of course, I belive that you all have dream… meng-
gapai mimpi itu memang tidak mudah lo Sob, baik itu mimpi besar maupun mim-
pi kecil. Mungkin sebagian orang akan tidak terlalu memperdulikan mimpi kecil nya. 
Nah, mari kita ingat kembali bahwa hal-hal besar itu terjadi dari hal-hal yang kecil. 

 Pernah mimpi gak bisa jadi juara umum di sekolahan, menang olimpiade, menang debat 
bahasa inggris jadi the first best speaker lagi, kuliah di Turki, masuk di universitas terkenal jurusan 
kedokteran lagi !! Duhh jauhnya mimpi Ana… sobat, pasti mimpi kita gak jauh beda kan ?? lan-
tas apa ya sudah sobat lakukan untuk membuat mimpi sobat bakal jadi kenyataan.. ayoo ?? apa ??  
ingat kata motivator kita 
 
“Mimpi hanya akan jadi mimpi jika tak ada upaya mewujudkannya. Karena itu, jangan lupa 
memperjuangkannya, untuk menjadikannya nyata !”
 Jika kita mau kita pasti bisa kok Sob, asalkan kita harussss

1. Optimis 
     Kita harus optimis Sob, kalau kita itu bisa mencapai target kita, jangan takut untuk untuk                    
     bermimpi besar. “Ukhti, aku takut kalau mimpinya terlalu besar jatuhnya pasti sakit 
     banget ?” 
     Ehh, istigfar kalau ngomong, Ingat kalau dalam pencapaian target kita pasti akan mengala- 
     mi berbagai rintangan besar, so rintagan besar itu akan terasa KECIL jika kita memliki  
     MIMPI BESAR. Sebab, rintangan kecil akan terlihat BESAR bagi siapa saja yang hanya        
     memiliki impian KECIL. SO, Jadilah orang yang selalu optimis ya Sob ?? yang memandang  
     sesuatu dari sudut pandang yang lebih positif. Mereka yang optimis always say “NEVER  
     GIVE UPPPPP, I BELIEVE THAT I CAN”

TUSA EXTRA
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Oleh: Siti Muhardiannisa
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2. Memupuknya dengan Motivasi
    Ibarat pohon Sob, Mamat aja pohon rambutan nya di pupuk terus biar cepat besar  dan    
    dapat memetik buah nya yang nikmat, ya gak Mat ?? Begitu juga mimpi kita harus di pupuk 
    dengan Motivasi. 
    “Iya ukh.. eh BY THE WAY Mengapa harus motivasi ukhti ??” 
    Orang yang berhasil adalah orang yang penuh dengan motivasi, impian dan semangat          
    tinggi. Motivasi itu sarana yang ampuh lo sob untuk membuat kita semangat dalam menca-  
    pai mimpi kita. 
    “Gimana caranya Ukhti ?” 
    Cara memupuk motivasi dengan mendengar kata-kata bijak yang memotivasi untuk se-   
    mangat menggapai mimpi-mimpi kita dong pastinya sepeti Ana nih selalu mengikuti acara    
    Mario Teguh Golden Ways di Metro TV, membaca buku inspiratif dll. Seru loh coba aja      
    kalau gak percaya !!
    “Alhamdullilah, baru aja tadi malam Ana nonton acara Pak Mario Teguh judulnya Free-                 
     hatin, laki-laki PHP Modal Dusta”
    Gubrakk, ehh Mamat maksudnya tu motivasi yang berhubungan dengan judul kita GET       
    YOUR DREAM dong pastinya !!

3. Libatkan Allah SWT
    Sob, it is the last but not the least. Segala hal yang kita lakukan mari kita libatkan Allah.      
    Baik dalam memulai, proses, maupun mencapai hasil kita harus melibatkan Allah dengan  
    cara shalat dan berdoa. Dalam surat Al-Baqarah : 186, secara tersirat Allah telah menegas- 
    kan bahwa dia dekat dengan hamba-hambanya. Allah SWT senantiasa tidak mengecewa- 
    kan hamba-hambanya yang berdoa. Tidak ada satu hal pun yang menyibukkan-Nya , se-    
    hingga Allah selalu melihat dan mendengar doa hamba-hamba-Nya.
    “Gimana dengan shalat dhuha Ukhti, soalnya Ana perhatiin sekarang makin rame aja        
     orang yang pada shalat dhuha di mushala sekolahan ?”
     Nah, bagus tuh. Shalat dhuha salah satu modal ampuh juga untuk menggapai mimpi     
     kita karena sahlat dhuha itu dapat membuka pintu rezeki selain itu juga memiliki manfaat      
     yang sangat baik lo untuk pereda stress jadi kalau kita stress karena banyak belajar ayo kita  
     rehat dengan ber-Dhuha dari pada rehat dengan mengobrol hal-hal yang tidak penting      
     malah numpukin dosa aja , lebih baik lagi jika kita istiqamah shalat dhuha nya. 

Nah, Sobat.. bagaimana sudah siap untuk mecapai mimpi kalian ??? Masa muda adalah masa 
yang penuh dengan pikiran segar, jangan terus menghabiskan masa muda kita untuk hal yang 
sia- sia. STOPPP !!! mulai sekarang mari kita melangkahkan kaki menuju gerbang kesusesan.
“Ukhti, memang cukup ya untuk GET OUR DREAM dengan 3 hal itu doang ?”
Insyallah, kalau kita yakin dan istiqamah untuk ngamalin 3 hal itu aja pasti bisa kok Sob.
“Ukhti, Gimana kalau nanti gagal??”
 duhh mulai aja dulu, gagal nanti aja kita bicarakan. Man Jadda Wa Jada !! Salam Inspirasi!



TUSA SASTRA

Langit malam cerah, bintang turut meramaikan. Kesunyian malam terasa begitu syahdu, men-
jadi teman bagi mereka yang menghabiskan sepertiga malamnya untuk bermunajah pada Sang 
Ilahi. Aku bersimpuh dihadapan Rabbul’alamiin, memohon agar dimudahkan atas perkara 
dunia yang tak mampu kuselesaikan. Bayang asa-asa yang telah lama terkubur kembali berkel-
ebat. Menyiksa. Mimpi yang terbelenggu oleh keadaan.
Akhir-akhir ini perkara dunia memintaku untuk segera menyelesaikannya, aku tak tau apa-
kah aku akan kuat tanpa bantuan-Nya. Malam-malamku kini penuh santapan tangis. Saat diri 
berusaha beradaptasi dengan keadaan.
Setelah mengakhiri percakapanku dengan-Nya, aku duduk di meja belajar, kuhidupkan lap-
topku, lalu mataku kembali memandang dinding kamar yang dihiasi tulisan warna-warni. 5 
huruf. Sesuatu yang membuat rasa rinduku sampai level tertinggi saat ini, sesuatu yang kugilai 
sejak dulu.
Bulir-bulir bening kembali berkejar-kejaran di pipiku, melambangkan kepiluan hati. Ingatan 
akan mimpi-mimpi itu telah mengoyakkan hatiku. Sekali lagi dadaku sesak. Kutarik dalam-
dalam nafas, lalu pelan kulepaskan.
“Aku harus kuat” bisikku menguatkan hati.
“Astaghfirullaaaahh .....” lirihku panjang.
 Kuselonjorkan kakiku di atas kursi, berusaha melepas kepenatan hati. Jarum jam 
terus memamerkan suara indah dentingannya dari detik ke detik, tak pernah alpa sekalipun. 
Aku lalu membuka media sosial yang ditemukan oleh Mark Zuckerberg, orang-orang menye-
butnya Facebook. Sebuah titik hijau menyala muncul disamping nama akun sosial seseorang. 
Aku iseng menyapanya. Bercerita banyak hal, sekolah, organisasi, masa kecil. Aku sungguh iri 
padanya, mimpi kami yang sama telah ia rengkuh, sedangkan aku? Kakiku terlalu setia pada 
tanah ini, hingga enggan menginjak tanah lain.
 Sesekali aku melirik jam, pukul 02.30 WIB. Aku masih menunggu balasannya. Dia 
kini menuntut ilmu di tempat yang aku impikan, salah satu boarding school ternama di kota 
provinsi. Laptopku kembali mengeluarkan suara, aku membaca dan membalas pesannya.
 Pembahasan tentang sesuatu yang membuat kepalaku pusing dibahas lagi olehnya. 
Aku mendesah panjang. Menormalkan kembali otakku. Suara laptopku kembali berbunyi, 
berkali-kali, 3 pesan darinya. Aku membuka chat kami. Kabel-kabel di otakku kembali tak 
normal.
 Aku melawan hati dan tanganku untuk tak membalas pesannya. Hatiku protes. Remu-
kannya begitu terasa menyakitkan.

Dalam Bingkisan Doa
Episode 1

Oleh: Mira Randikal

#Cerbung
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 Pengguna smartphone tumbuh dengan pesat. Ponsel yang dileng-
kapi berbagai fasilitas ini kini dapat dimiliki dengan harga yang relatif ter-
jangkau. Dengan banyak pilihan aplikasi-aplikasi yang bisa di Install, Smart-
phone menyebabkan penggunanya betah berlama-lama memegangnya.

Salah satu pemanfaatan smartphone yaitu untuk memudahkan kita menghafal Al-
Quran. Kita bisa menginstall aplikasi Al-Quran digital yang dapat kita buka kapan 
saja dan di mana saja. Kita bisa memasukkan MP3 murattal yang bisa kita dengar-
kan sembari bekerja atau beristirahat di Rumah. Maka sungguh tidak ada alasan 
lagi bagi kita karena terlalu sibuk sehingga tidak bisa berinteraksi dengan Al-Quran

Mari manfaatkan Smartphone yang kita miliki untuk selalu mendekat-
kan kita dengan Al Qur’an. Jangan sampai karena Smartphone, kita 
lupa pada Allah, seperti melalaikan shalat karena sibuk dengannya, dll.

Seperti pisau, jika digunakan dengan baik dan benar maka akan mem-
berikan manfaat, namun jika digunakan untuk kemaksiatan sep-
erti membunuh orang, maka ia akan mendatangkan dosa. Be smart!

Mari Manfaatkan Smartphone untuk Menghafal Al-Quran
Sumber: www.dakwatuna.com

Pertandingan Persahabatan 
 SMAN Unggul Tunas Bangsa-SMAN 3 Aceh Barat Daya



Beberapa waktu lalu, OSIS SMAN Unggul Tunas Bangsa diundang oleh SMAN 3 
Aceh Barat Daya untuk bertanding Sepak Bola dalam rangka pertandingan persa-
habatan, Kamis [26/02]. Pertandingan persahabatan kali ini adalah undangan dari 
pihak OSIS SMAN 3 Aceh Barat Daya namun diadakan di Lapangan Bola SMAN 
Unggul Tunas Bangsa . 
Pertandingan berlangsung sangat seru karena teriakan para suporter yang sangat 
antusias memberikan semangat, baik itu siswa siswi SMAN Unggul Tunas Bangsa 
maupun SMAN 3 Aceh Barat Daya. Skor akhir hasil pertandingan ini 9-8 yang di-
menangkan oleh SMAN 3 Aceh Barat Daya.
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