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SALAM REDAKSI
Alhamdulillah,
 Puji syukur kehadirat Allah SWT  yang telah melimpahkan 
begitu banyak rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesainya 
Buletin TUSA News edisi ke-7 ini. Kami juga mengucapkan banyak teri-
makasih kepada semua tim redaksi yang telah bekerja keras dalam pem-
buatan 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-7 ini, 
dapat menambah wawasan yang bermanfaat bagi para pembaca. Selamat 
Membaca.

     Susoh, Agustus 2015

     Redaksi

Daftar Isi:
-SALAM REDAKSI
-TUSA PROFIL
-TUSA INFO UTAMA
-TUSA FYI
-TUSA EXTRA
- WATCH ON!



TUSA PROFIL

Nama Lengkap   : Irfan
Nama Panggilan  : Irfan
Tempat/Tanggal Lahir  : Banda Aceh, 11 November 1998

Jabatan    : Kabid Publikasi & Dokumentasi, Pemred Tusa News

Hobi    : Nonton, nge-vidgram, Editing.
Prestasi    : Juara 2 Desain Poster SMAN Unggul Tunas Bangsa 
      Juara 1 Desain Poster Kab. Aceh Barat Daya
Riwayat Pendidikan  : - TK Dharma Wanita Aceh Singkil
      -SDN4 Banda Aceh 
      -SMPN 2 Banda Aceh 
      -SMAN Unggul Tunas Bangsa
 

Riwayat Organisasi  : -Komunitas Seni Drama SMPN 2 Banda Aceh
      -PMR
      - OSIS SMAN Unggul Tunas Bangsa (Kabid Publikasi &  
         Dokumentasi)
      -Tim Redaksi Tusa News (Pemimpin Redaksi) 

Motto Hidup   : Tidak ada batas untuk berkreativitas.
Harapan untuk Siswa/i   : “Tingkatkan kreativitas melebihi pendahulu kalian.”

PROFIL PEMIMPIN REDAKSI



 
Prestasi    : -Mewakili Kab. Abdya dalam acara Forum Anak Daerah,  
        Banda Aceh.
      -Perwakilan Abdya dalam acara Perkemahan Karakter di  
        Sultan Hotel, Banda Aceh.
      -5 Besar Ranking Kelas (X-XII)
Riwayat Organisasi  : -OSIS SMA Tunas Bangsa (Wakil Ketua 2010-2011)
      -OSIS SMA Tunas Bangsa (Ketua 2011-2012)
      -PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Izmir, Turki   
        (Ketua, Periode 2014-2015)
Motto Hidup   : Bermimpilah! & Raihlah!
Harapan untuk Siswa/i   : 
“Kepada semua siswa-siswi SMAN Unggul Tunas Bangsa, jangan takut untuk bercita-cita, 
memang dalam meraih itu akan ada kesulitan, tapi kesulitan itulah yang membuat kita kuat. 
Saya harap tahun ini dan selanjutnya ada dari kalian yang menyusul kel luar negeri, khu-
susnya Turki. Türkiye’de sizi bekliyorum”

TUSA PROFIL

Nama Lengkap  : Teuku Zaqirul Haq
Nama Panggilan : Zaki
Tempat/Tanggal Lahir : Blangpidie, 16 Oktober  
     1995
Hobi   : Futsal, bermain ski.
Riwayat Pendidikan : -MIN Blangpidie
     -MTSN Unggul Susoh
     -SMA Tunas Bangsa
     -Teknik Sipil Unsyiah   
       (2013-2014)
     -İnşaat Mühendisliği,   
               Ege Üniversitesi. 

PROFIL ALUMNI SMAN UNGGUL TUNAS BANGSA



TUSA INFO UTAMA

 Selasa, 18 Agustus 2015 lalu SMAN Unggul Tunas Bangsa  mengadakan pe-
milihan osis periode 2015/2016. Di awali dengan orasi pada pagi harinya di halaman 
sekolah dan di lanjutkan dengan debat antar kandidat. Perdebatan berlangsung seru 
dan sengit. Antusiasme  siswa menyelimuti aula SMAN Unggul Tunas Bangsa itu. 
Seusai debat, para siswa segera  menuju ruang  TPS I dan TPS II yaitu di kelas XI 
merah dan XI putih untuk melakukan pemilihan. 
 Berdasarkan perolehan suara, Rozal Nawafil dan Fadhul Rahman terpilih 
menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMAN Unggul Tunas Bangsa periode 
2015/2016.  
Selamat kepada  Rozal dan Fadhul yang terpilih.

PEMILIHAN OSIS PERIODE 2015/2016
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SUASASANA PEMILIHAN OSIS PERIODE 

2015/2016



TUSA INFO UTAMA

 Sama seperti halnya sekolah lain, SMAN Unggul Tunas Bangsa juga ikut 
mengadakan Masa Orientasi Sekolah atau MOS. Pada tahun ini, SMAN Unggul Tu-
nas Bangsa mengadakan MOS mulai hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sampai hari 
Sabtu tanggal 2 Agustus 2015.
 Pengelompokan MOS dibagi menjadi 8 kelompok dengan tema yang berbe-
da-beda, Masing-masing kelompok memilik 7-8 peserta yang dibina oleh 2 orang 
Pelatih/Kakak Mentor per-Kelompoknya. Tidak hanya pelatihan PBB(Peraturan Ba-
ris Berbaris) yang diajarkan oleh Kakak Mentor namun juga Materi penting tentang 
pembentukan karakteristik oleh PERMATA (Persatuan Alumni Aneuk Tunas Bang-
sa) dan Dewan Guru SMAN Unggul Tunas Bangsa.
 Format merupakan nama yang diberi oleh perangkat OSIS untuk menamai 
MOS Tahun ini, Format merupakan singkatan dari Forum Orientasi Mental An-
euk Tunas Bangsa. Format bertujuan untuk meningkatkan mental dan keberanian 
siswa-siswi baru dan memperbaiki akhlak sehingga beradaptasi dengan kehidupan 
di SMAN Unggul Tunas Bangsa.

FORMAT 2015
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 Setelah 7 tahun berdiri, sekolah yang khas akan warna biru ini menggelar 
sederetan acara memperingati hari jadinya yang ketujuh. Setelah resmi didi-
rikan pada tahun 2008 atas bantuan negara Korea Selatan, SMAN Unggul Tu-
nas Bangsa telah melahirkan 6 generasi siswa-siswi nya. Tidak seperti keban-
yakan sekolah lainnya, para alumni tetap menjaga silaturrahim dengan para 
guru dan adik-adik angkatannya. Mereka membentuk sebuah organisasi yang 
dinamakan dengan PERMATA (Persatuan Alumni Aneuk Tunas Bangsa). 
 PERMATA juga turut aktif berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun SMAN 
Unggul Tunas Bangsa. Dengan kerja sama antara alumni dan para siswa mereka mel-
aksanakan sederetan acara yang berlansung selama beberapa hari pada bulan suci 
Ramadhan. Perayaan itu diawali dengan Cerdas Cermat Agama tingkat SMP se-Kabu-
paten Aceh Barat Daya, pembagian takjil gratis di sekitaran Vanilla Rumoh Kupi, pem-
bagian santunan berupa sembako bagi warga padang meurantee serta acara puncak 
yaitu buka puasa bersama bagi seluruh keluarga besar SMAN Unggul Tunas Bangsa.

HUT KE-7 TUNAS BANGSA
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GALERI FOTO HUT TUSA KE-7
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 Jum’at, 7 Agustus 2015, Tim Redaksi Tusa News SMAN Unggul Tunas Bangsa 
diundang oleh SMAN 2 Abdya untuk Penyampaian dan Sosialisasi tentang seluk be-
luk Buletin. Materi disampaikan secara langsung oleh Pemimpin Redaksi dan Pem-
bina. Selain untuk memperkuat keinginan siswa SMAN 2 Abdya untuk menerbitkan 
Buletin, Sosialisasi ini juga bertujuan untuk menjalin persahabatan antara Buletin 
Tusa News dan Buletin yang akan diterbitkan oleh SMAN 2 Abdya.

Sosialisasi Buletin Sekolah
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 Pada hari senin, 10 Agustus lalu, SMAN UNGGUL TUNAS BANG-
SA kedatangan tamu dari POLRES ABDYA. Rencananya, warga SMAN UNG-
GUL TUNAS BANGSA akan melaksanakan upacara bersama Bapak-bapak dari 
POLRES ABDYA. Sayangnya, kegiatan tersebut dibatalkan karena cuaca tidak men-
dukung, tapi tetap dilaksanakan di Aula Komplek Sekolah Bantuan Korea Selatan.
 Hari itu, Bapak Hariadi (Kapolres Abdya), menyampaikan pidato yang ber-
isi motivasi dan mengajak seluruh siswa SMAN UNGGUL TUNAS BANGSA un-
tuk menjadi siswa yang cerdas, beriman, dan jauh dari narkotika. Selain itu, Bap-
ak Hariadi juga menceritakan perjalanan hidup beliau yang  sangat menginspirasi.
 Pada akhir acara, Bapak Hariadi memberi kesempatan bagi siswa 
SMAN UNGGUL TUNAS BANGSA untuk mengajukan pertanyaan sepu-
tar dunia pendidikan, bahaya narkotika, dan kenakalan remaja lainnya.

SOSIALISASI POLRES ABDYA
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 Senin, 3 Agustus 2015 KAMA Abdya (Keluarga Meurante Aceh Barat 
Daya) menyelenggarakan acara sosialisasi tentang PTN, PTS dan PTK sepulau jawa 
dan luar negeri. Acara tersebut diadakan di Aula Komplek Bantuan Korea. Tidak 
hanya siswa siswi SMAN Unggul Tunas Bangsa, siswa-siswi SMAN Unggul Hara-
pan Persada juga ikut hadir pada saat itu. Acara ini bertujuan agar  siswa-siswi 
lebih mengenal kakak-kakak yang ada di KAMA Abdya dan mempunyai tempat 
bertanya mengenai PTN, PTS dan PTK yang ada di pulau jawa atau luar negeri.

Sosialisasi dari KAMA ABDYA
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 Tahun ini, Persatuan Alumni Aneuk Tunas Bangsa (PERMATA) kem-
bali mengadakan pertandingan olahraga bola kaki dan bola kasti antar angka-
tan. Kegiatan ini diselenggarakan pada 23 Juli 2015. Walaupun sedang dalam 
kondisi libur lebaran, tetapi sebagian alumni serta siswa siswi SMAN Ung-
gul Tunas Bangsa tetap berhadir pada waktu itu. Pemenang pertandingan bola 
kaki adalah siswa/i dari generasi ke-7 , yang sekarang duduk di kelas XII, sedan-
gkan pemenang bola kasti adalah alumni dari generasi ke-6. Pembagian had-
iah dilaksanakan di Ujoeng Manggeng pada saat acara penutupan FORMAT.

PERMATA CUP III
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SUASANA TES WAWANCARA DAN MEMBACA ALQUR’AN 

PENERIMAAN SISWA BARU 2015
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Suarakomunikasi.com, Aceh Barat Daya – Memasuki tahun ajaran baru, SMAN Unggul Tu-
nas Bangsa Aceh Barat Daya juga melaksanakan Masa Orientasi Siswa (MOS) sama seperti 
sekolah lain. Menariknya, pelaksanaan MOS pada tahun ajaran 2015-2016 teresebut lebih 
difokuskan kepekaan secara intelektual dengan mejauhkan tindak kekerasan dan sikap ber-
bau pelonco, dengan siswa sebanyak 64 orang.
 Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMAN Unggul Tunas Bangsa, Angga 
Aulia mengatakan, MOS pada tahun ajaran baru tersebut di buat dengan sistem Forum Ori-
entasi Mental Aneuk Tunas Bangsa (FORMAT) dengan mengedepankan sikap intelektual
“Mos kali ini kita buat sistem forum, dengan diberi nama FORMAT (Forum Orientasi Men-
tal Aneuk Tunas Bangsa) dengan tujuan untuk memicu sikap intelektualitas dari siswa – sis-
wi baru, dan tidak melaksanakan MOS yang mengutamakan kekerasaan dan perpeloncoan”, 
papar Angga, saat dijumpai suarakomunikasi.com, Minggu (02/08/2015)
 Kepala Sekolah SMAN Unggul Tunas Bangsa, Zainal Amri juga ikut menegaskan, 
sistem tersebut diharapkan bisa memicu siswa – siswi baru untuk mencapai apa yang men-
jadi tujuan dari sekolah dari pelaksanaan Masa Orientasi Siswa. “Kita mengharapkan Sis-
tem FORMAT ini bisa menjadikan siswa-siswa baru mampu menyerap apa yang ingin kita 
sampaikan selama masa orientasi dan mengurangi sikap – sikap perpeloncoan yang biasa 
kita dengar dalam pelaksanaan orientasi,” tegasnya. Zainal Amri juga menambahkan, me-
tode MOS seperti FORMAT itu juga diharapkan menjadi contoh untuk sekolah lain, se-
hingga bisa mengurangi hal yang tidak mencerminkan dunia pendidikan. “Kita menghara-
pkan metode MOS seperti FORMAT ini bisa mengurangi hal – hal yang bisa mencorengkan  
dunia pendidikan serta bisa menjadi contoh untuk sekolah lain, sehingga metode seperti 
FORMAT bisa menghilangkan budaya MOS yang tidak mencerminkan pendidikan,” tam-
bahnya.
 Dalam pelaksanaan orientasi tersebut juga turut dihadiri oleh alumni SMAN Ung-
gul Tunas Bangsa, “Kami dari alumni juga mengisi kegiatan orientasi ini, kami mengisi 
acara dalam kegiatan MOS itu berupa pemberian materi tentang sikap yang intelek dan juga 
materi dalam budaya saling menghormati,” pungkas Deri, salah satu alumni.

SMAN Unggul Tunas Bangsa 
laksanakan MOS bermetode FORMAT

Sumber: www.suarakomunikasi.com



TUSA EXTRA

Hampir setiap hari kita selalu memakai karet penghapus, kertas, pena, dan pensil. Tapi tahu nggak sih 
sejarahnya?
1. Karet Penghapus

SEMUA PUNYA CERITA
EDITOR: MR.T

 Bagi yang akrab dengan pensil pasti kenal dengan yang 
namanya karet penghapus. Tapi tahu nggak sih sejarahnya?
Awalnya, orang menggunakan lilin untuk menghilangkan tu-
lisan dari pensil. Caranya dengan mengoleskan lilin di atas 
tulisan. Sayangnya, bekas olesan lilin itu tidak bisa digunakan 
untuk menulis lagi. Selain menggunakan lilin, orang juga meng-
gunakan serbuk roti untuk menghapus. Untungnya, pada 1770 
seorang insinyur asal Inggris bernama Edward Naime mencipta-
kan penghapus untuk ikut lomba inovasi. Awalnya sih, iseng. Eh, ternyata karet penghapus ciptaan-
nya jadi populer sekali. Penghapusnya terbuat dari karet bercampur vinyl, plastik, serta senyawa 
yang sama dengan pembuatan permen karet! Akan tetapi penghapus tidak bisa disimpan lama - 
lama karena karetnya bisa rusak. Sehingga pada tahun 1893, Charles Goodyear mengenalkan metode 
vulcanization, yang bisa mempertahankan bentuk dan kualitas karet penghapus. Kalau dulu bentuk 
penghapus itu standar, kotak, dan besar. Tapi sekarang, bentuknya bermacam - macam, ada yang 
bentuknya permen, buah, biskuit, dan masih banyak lagi. Tertarik untuk mengoleksinya?

2. Kertas
 Kertas adalah media buat kita menulis apa saja, mulai dari 
pelajaran sampai diary. Bahan utama pembuatan kertas adalah paper 
(dalam bahasa Inggris), yang diambil dari kata papyrus, sejenis tanaman 
di Mesir kuno, yang selalu dipakai buat menulis. Setelah pohon papyrus 
nggak tumbuh lagi, orang - orang mulai menulis di media lain.
Di Cina misalnya, mereka sempat menggunakan kulit binatang, rami, 
dan kain sutera. Namun, karena kain sutera mahal dan permukaan rami 
kasar, mereka menggunakan bilah - bilah bambu yang dirangkai den-

gan benang untuk menulis. Akan tetapi, bilah - bilah bambu tersebut sangat berat dan tidak prak-
tis. Tsai Lun, seorang pegawai negara pada pengadilan kekaisaran menemukan cara pembuatan 
kertas dari kulit kayu murbei pada tahun 101 Masehi. Penemuan ini akhirnya membuat peradaban 
Cina tercatat dalam sejarah sebagai penyumbang kertas bagi dunia. Pembuatan kertas menyebar 
ke Jepang dan Korea seiring dengan menyebarnya orang Cina ke timur. Meskipun peradaban di 
kawasan itu mulai berkembang, pembuatan kertas merupakan hal yang sangat rahasia. 
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3. Pensil
 Bagi yang suka gambar, alat tulis ini pasti akan setia menemani. Ya, 
pensil namanya. Alat tulis dan lukis ini awalnya terbuat dari grafit murni. 
Nggak jelas kapan pensil ini tercipta. Yang pasti, penggunaan grafit dan timbal 
sudah dimulai sejak zaman Yunani kuno. Keduanya memberikan efek goresan 
abu - abu, walaupun grafit sedikit lebih hitam dan mudah dibersihkan. 
Grafit sangat jarang dipakai hingga kemudian pada tahun 1564 ditemukannya 
kandungan grafit murni dalam jumlah besar di Borrowdale, sebuah lembah di 
Lake District, Inggris bagian utara. Sekilas grafit tampak seperti batubara, na-
mun mineral ini tidak dapat terbakar. Pada masa ini grafit juga disalahartikan 
dengan timah, timah hitam, dan plumbago, artinya “seperti timah” mengingat 
sifatnya sama. Karena itu muncul istilah lead pencil (pensil timah) dan masih 
digunakan hingga sekarang. 

 Grafit murni memiliki tekstur yang berminyak sehingga dibungkus dengan kulit domba atau po-
tongan timah kecil yang diikat tali. Tidak seorang pun tahu siapa yang mula - mula mempunyai ide un-
tuk memasukkan grafit ke dalam wadah kayu. Grafit murni juga mudah patah, dan mengotori tangan 
saat dipengang. Oleh sebab itu, pensil dibuat dengan campuran grafit dan tanah liat yang diberi air, di-
anginkan, dan dibakar selama tiga hari. Lalu dicetak memanjang dan tipis, terus dilapisi kayu halus. 
Untuk untuk menentukan tebalnya warna abu - abu dari pensil, ditemukan sistem den-
gan menggunakan huruf. “B” untuk black (boldness) dan “H” untuk hard yang menginfor-
masikan kekerasan komposisi tanah liatnya. Sedangkan “F” berarti komposisinya sangat tepat 
untuk diraut hingga keruncingan maksimal. Contoh nih, pensil 3B lebih tebal dan lembut diband-
ing 2B, 2H akan lebih keras daripada H. Kalau HB berarti pensil memiliki sifat keras dan tebal. 
Di Indonesia kita hanya mengenal pensil warna hitam, tapi ternyata ada juga pensil yang warnanya merah, 
kuning, dan hijau. Ini berfungsi untuk memperlihatkan area produksinya. Kalau di Amerika Utara war-
nanya kuning. Nah, di Jerman dan Brasil diberi warna hijau. Lain lagi kalau di India dan beberapa wilayah 
Asia, mereka memberi warna hitam dan merah. Swiss warna merah, sedangkan Inggris warna kuning dan 
hitam. Kebanyakan standardisasi warna ini diciptakan oleh produsen Faber-Castell. Namun banyak pula 
produsen yang tidak mengikuti standar ini. Pensil diproduksi di seluruh dunia hingga milliaran batang 
dan menjadi alat tulis yang populer. Pensil biasa dapat membuat garis sepanjang 60 km dan menulis 45.000 
kata. Untuk pensil warna, bahan grafit diganti dengan bahan pewarna dan pigmen dalam puluhan warna.

4. Pena
 Bayangin, bagaimana Harry Potter dan teman-temannya 
menulis dengan pena bulu yang dicelupin tinta. Repot, ya. Nah, oleh ka-
rena itu, manusia mulai menciptakan berbagai macam alat untuk menu-
lis. Awalnya, alat tulis yang menggunakan tinta adalah pena dan tinta 
yang digunakan secara terpisah. Di Eropa, mereka menggunakan pena 
bulu yang dibuat dari bulu angsa (kayak di Harry Potter nih!), di Timur 
Tengah mereka menggunakan batang alang-alang air atau bahkan kuas 
yang digunakan di Cina dan Jepang. Sayangnya, penggunakan pena dan 
tinta secara terpisah memiliki banyak kelemahan. Salah satunya, kita 
akan kerepotan memakainya (apalagi yang belum mahir) karena tintan-
ya akan belepotan atau bagi yang ceroboh, tintanya akan tumpah diatas 
kertas.
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 Akhirnya diciptakan sebuah alat tulis yang bernama pulpen atau Fountain Pen. 
Gagasan ini berawal dari seorang khalifah Mesir, Ma’ad al-Mu’izz pada tahun 953 yang 
menginginkan pena yang tidak mengotori tangan dan bajunya dengan tinta. Lalu dia 
memimpin proyek pembuatan pena yang dilengkapi penyimpanan tinta dan tintanya 
mengalir ke mata pena dengan bantuan kapilaritas dan gravitasi. Kemudian pada 25 Mei 
1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Poenaru menerima paten di Perancis 
untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan kartrij (tabung silinder yang berfung-
si sebagai tempat penyimpanan tinta di dalam pena) yang bisa diganti. Desain pulpen 
tersebut memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa takut tinta akan tumpah 
atau kertas robek. Dari tahun ke tahun berbagai inovasi dan paten yang berkaitan den-
gan pulpen diajukan dan produksi pulpen terus meningkat.
 Namun, pada tahun 1938, jurnalis Hungaria, László Biró bersama dengan sau-
dara lelakinya George, seorang kimiawan, mereka mengembangkan sebuah pena dengan 
ujungnya yang berupa sebuah bola yang dapat berputar bebas pada sebuah lubang. Ke-
tika ditorehkan di kertas, bola akan berputar dan mengambil tinta dari sebuah kartrij. 
Lalu tinta akan membasahi bola kecil itu dengan bantuan gravitasi dan menggelinding 
agar melekatkan tinta pada kertas. Tinta akan kering seketika setelah bersentuhan den-
gan kertas. Karena bola kecil itulah, maka pena baru ini dinamakan ball point pen atau 
lebih dikenal dengan sebutan bolpoin atau bolpén. Penemuan ini kemudian dipatenkan 
di Argentina pada 10 Juni 1943 dan dijual dengan merek Birome, yang masih bertahan 
hingga saat ini. Karena pengeluaran tinta masih mengunakan bantuan gravitasi, maka 
megangnya juga harus tegak lurus. Kalo nggak ya, tintanya nggak bakal keluar dan nggak 
bisa nulis. 
 Walaupun sudah ditemukan bolpoin, pulpen masih populer antara 1940-an 
dan 1950-an. Tetapi, pada tahun 1960-an, teknologi bolpoin semakin maju dan mulai 
menggantikan pulpen untuk penggunaan sehari-hari. Kini produsen pulpen yang masih 
bertahan, terutama Montblanc dan Pelikan yang lebih mempromosikan pulpen sebagai 
benda koleksi dan simbol status daripada alat tulis sehari-hari.
 Perkembangan alat tulis tinta ini tidak berhenti hanya di bolpoin, tapi terus di-
lakukan inovasi. Saat ini pena terbuat dari plastik, stainless steel, kuningan dengan ujung 
lancip serta memiliki selongsong tempat penyimpanan tinta (kartrij). Cara kerjanya 
menggunakan sistem kapilaritas. Jadi megangnya nggak harus tegak lurus.
 Bahan tintanya juga beragam dari zaman ke zaman. Rata-rata menggunakan 
campuran berbagai zat kimia, kayak selulosa dan berbagai asam, dengan zat-zat ber-
warna atau pigmen dari tumbuhan dan hewan serta resin.



Keluarga Besar SMAN Unggul Tunas Bangsa
mengucapkan :

Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Pengurus OSIS SMAN Unggul Tunas Bangsa
Masa Bhakti 2015 – 2016 semoga sukses dalam menjalankan amanah yang diberikan, 
dan lebih meningkatkan peran sertanya dalam menciptakan proses pembelajaran yang 

baik, semoga semakin meningkat Prestasi SMAN Unggul Tunas Bangsa
dan

Terima kasih kepada Pengurus OSIS SMAN Unggul Tunas Bangsa
Masa Bhakti 2014 – 2015 yang telah mengorbankan tenaga untuk menjalankan pro-
gram-program yang telah direncanakan dengan baik dan telah memberikan berbagai 

macam prestasi untuk SMAN Unggul Tunas Bangsa selama masa jabatannya

Redaksi “TUSA News”
mengucapkan :

Selamat dan Sukses Atas Terbitnya Buletin Edisi Perdana SMAN 2 Aceh Barat Daya
“HABA SMANDYA”

Semoga dapat terus memberikan perkembangan kontribusi jurnalistik
sehingga juga menjadi panutan bagi sekolah-sekolah lain khususnya di Aceh Barat Daya




