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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-6 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-6 ini,
dapat menambah wawasan yang bermanfaat bagi para pembaca. Selamat
Membaca.
Susoh, Juni 2015
Redaksi
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TUSA PROFIL
PROFIL PEMBINA PRAMUKA & PMR

Nama Lengkap			
Nama Panggilan		
Tempat/Tanggal Lahir		

: Fuadi, S.Pd
: Pak Fuad
: Susoh, 8 Mei 1984

Jabatan				

: Guru bidang Studi Penjaskes, Pembina PMR dan Pramuka

Hobi				
: Main Voli, Basket dan baca Komik
Prestasi				
: Wasit Terbaik se-Kampus UNAYA (2009)
Riwayat Pendidikan		
: - MIN Lamkuta
				
-SLTP 1 Susoh
				
-SMA 1 Blangpidie
				 -UNAYA (Penjaskes)
Riwayat Organisasi		
: -HIMAPORA
				 -PRAMUKA
				 -PMI
Motto Hidup			
: Hidup penuh liku-liku, akan tetapi harus tetap fokus pada
				
satu tujuan.
Harapan untuk Siswa/i 		
: Belajarlah kamu sebelum diajarkan.

TUSA INFO UTAMA
SMAN Unggul Tunas Bangsa
Raih Juara III Tari Pasangan FLS2N Tingkat Provinsi

Pada 25 s.d 29 Mei 2015, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh gelar Acara FLS2N SMA
Tahun 2015 Tingkat Provinsi yang bertempat di tiga lokasi, yaitu : Hotel Grand Aceh
Syariah, Hotel Diana dan Hotel Lading. Dalam perlombaan itu SMAN Unggul Tunas
Bangsa berhasil meraih Juara III Tari Pasangan (M. Alfarizzi & Marfiandi) yang mewakili Kabupaten Aceh Barat Daya.
Selamat kepada SMAN Unggul Tunas Bangsa atas prestasi yang diraih tingkat Provinsi
tersebut, semoga selalu memotivasi sehingga tampil lebih maksimal lagi pada ajangajang berikutnya.

TUSA INFO UTAMA
SMAN Unggul Tunas Bangsa Meraih Juara Umum
di Olimpiade tingkat SMA se-Kabupaten Aceh Barat Daya

Setelah tampil menjadi juara umum di tiga perlombaan besar tingkat Kabupaten Aceh
Barat Daya tahun lalu, tahun ini SMAN Unggul Tunas Bangsa kembali menjadi juara
umum di ketiga perlombaan tersebut, yaitu Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival dan
Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya.
Seluruh siswa-siswi SMAN Unggul Tunas Bangsa yang menjadi peserta dalam perlombaanperlombaan tersebut telah dilatih oleh masing-masing pembinanya. OSN dilaksanakan
pada 11 Februari 2015 di SMAN 1 Aceh Barat Daya, FLS2N dilaksanakan pada 23 April
2015 di dua tempat yaitu SMAN 3 Aceh Barat Daya dan Gedung Pertemuan Susoh dan
O2SN dilaksanakan pada 27 April 2015 di SMAN 3 Aceh Barat Daya.
Daftar pemenang pada ketiga perlombaan tersebut :
•
OSN
1.
Amirul Haidi Al Siddiq : Juara 1 Olimpiade Biologi
2.
Della Sri Rezky 		
: Juara 1 Olimpiade Fisika
3.
Rini Tazkirah		
: Juara 1 Olimpiade Kebumian
4.
Siti Muhardiannisa
: Juara 1 Olimpiade Komputer
5.
Poppy Mila Fadriani
: Juara 3 Olimpiade Geografi

TUSA INFO UTAMA
•
FLS2N
1.
Juara 1 Tari Pasangan		
: M. Alfarizzi dan Marfiandi
2.
Juara 1 Vokal Solo (pi)		
: Adinda Rahmi
3.
Juara 1 Film Pendek		
: Randa Aulia, Nanda Afriansyah, Angga
					 Aulya
4.
Juara 1 Design Poster (pa)
: Irfan
5.
Juara 1 Seni Kriya (pi)		
: Dian Islamiati
6.
Juara 2 Vokal Solo (pa)
: Amirul Haidi Al Siddiq
7.
Juara 3 Baca Puisi		
: Sukma Juwita
8.
Juara 3 Cipta Puisi		
: Ummira Salvi
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

O2SN
Juara 1 Lari 100 m Putra
Juara 1 Karate Kata Putra
Juara 1 Kumite Putri		
Juara 1 Kata Putri		
Juara 2 Kata Putri		
Juara 2 Kumite Putri		
Juara 2 Catur Putra		
Juara 2 Bulu Tangkis Putri
Juara 2 Lari 100 m Putri
Juara 3 Kata Putra		
Juara 3 Kumite Putra 		
Juara 3 Catur Putri		
Juara 3 Tenis Meja Putra
Juara 3 Seni Silat Putra
Juara 3 Kumite Putri		

: Albahri Farhan
: Angga Aulya
: Yuni Syafitri
: Elfira Caramoy
: Fatma Zuhra
: Dian Ismaidar
: Zulfaizir
: Razatul Hasanah
: Tiara Savitri
: Syakirullah SM
: Marfiandi
: Andriani Danceh
: Januar Ramadhana
: Nadil Sophya
: Aijeal Mushawir

TUSA INFO UTAMA
GALERI FOTO FLS2N

TUSA INFO UTAMA
GALERI FOTO O2SN

TUSA INFO UTAMA
2 Siswa-Siswi SMAN Unggul Tunas Bangsa
Mengikuti Seleksi Duta Lingkungan Aceh Barat Daya

Pada 29 April 2015, 2 siswa-siswi SMAN Unggul Tunas Bangsa mengikuti seleksi
Duta Lingkungan Aceh Barat Daya Tahun 2015. Peserta dari SMAN Unggul Tunas
Bangsa adalah Sukma Juwita dan Nanda Afriansyah. Seleksi dilakukan dengan cara
wawancara yang dilakukan oleh 4 orang dewan juri kepada masing-masing peserta.
Alhamdulillah pada akhir acara, diumumkan Sukma Juwita meraih juara 1 Duta
Lingkingan Putri dan Nanda Afriansyah meraih juara 2 Duta Lingkungan Putra.
Sedangkan juara 1 Duta Lingkungan Putra adalah Andri Arrahman siswa SMAN
Unggul Harapan Persada.
Jadi, Sukma Juwita dan Adri Arrahman berhak mengikuti seleksi Duta Lingkungan
Aceh 2015 di Banda Aceh pada bulan ini.

TUSA INFO UTAMA
ACARA PERPISAHAN KELAS 3 SMAN UNGGUL TUNAS BANGSA

Pada hari sabtu, 18 April lalu, SMAN Unggul Tunas Bangsa mengadakan
acara perpisahan dengan siswa/i kelas XII. Acara ini dihadiri oleh orang tua wali
murid kelas XII. Semuanya berlangsung aman dan lancar. Keharuan, sedih dan gembira menyelimuti ruangan itu. Perpisahan ini ditutup dengan pelemparan toga sore
harinya.

TUSA INFO UTAMA
GALERI FOTO PERPISAHAN
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GALERI FOTO PERPISAHAN

TUSA INFO UTAMA
CERDAS CERMAT SAINS IV

Setelah rutin dilaksanakan selama 3 tahun terakhir, SMAN Unggul Tunas
Bangsa kembali menggelar Cerdas Cermat Sains atau kerap disebut dengan CCS IV
pada tanggal 6-7 April 2015. Seperti Cerdas Cermat pada umumnya, CCS ini adalah
suatu perlombaan pada bidang akademik dengan memperlombakan 3 mata pelajaran
yakni Matematika, Fisika dan Biologi pada tingkat SMP/SLTP/ sederajat se-kabupaten
ABDYA. CCS adalah lomba sekaligus ajang pencarian siswa-siswi baru yang berprestasi dan nantinya akan lulus melalui jalur Prestasi apabila mendaftarkan diri ke SMAN
Unggul Tunas Bangsa.
CCS IV dilaksanakan selama dua hari, yakni pada tanggal 6-7 April 2015 dan diikuti
oleh 11 SMP/MTsN se-kabupaten ABDYA, khususnya kelas IX. Setiap sekolah berhak mendaftarkan 3 siswa(i) sesuai keahlian pada pelajarannya. Hari pertama adalah
seleksi ujian tulis sesuai dengan mata pelajaran, dilanjutkan pada hari kedua dengan
babak semifinal dan final. Sekolah yang lolos pada ujian tulis baru akan bertanding
pada babak semifinal.
8 sekolah berhasil lolos pada seleksi ujian tulis, perlombaan berlansung sangat seru
pada babak semi final. Setelah lama bertanding, babak semi final pun usai dengan
menghasilkan 4 sekolah yang akan lolos ke babak final. Final dilanjutkan pada siang
hari dan berlansung sangat sengit hingga selesai pada sore harinya. Akhirnya, SMPN
Unggul Tunas Nusa berhasil meraih juara I.
Daftar pemenang :
Juara 1 : SMPN Unggul Tunas Nusa
Juara 2 : SMPN 1 Blangpidie
Juara 3 : SMPN 2 Babahrot
Harapan 1 : MTsN Blangpidie
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GALERI FOTO EVENT CCS IV

Seleksi Tes Tulis CCS IV

Final Cerdas Cerman Sains IV

Dewan Juri CCS IV

Penyerahan piala bergilir kepada SMPN Unggul
Tunas Nusa

Peserta menjawab pertanyaan

Foto bersama Pemenang CCS IV
SMPN Unggul Tunas Nusa

TUSA ROHIS Info
PROFIL PENCERMAH

Nama Lengkap			
Nama Panggilan		
Tempat/Tanggal Lahir		

: Fachry A. Rahim, SH
: Ust. Fachry
: Susoh, 27 Rajab 1381 H

Alamat				

: Jln. Letkol BB Djalal No. 32 Pawoh, Susoh

Hobi				

: Ceramah dan Mengajar

Riwayat Pendidikan		
				
				
				

: -SDN 2 Susoh
-SMP 1 Susoh
-SMA 1 Blangpidie
-UNSYIAH (Fakultas Hukum)

Riwayat Organisasi		

: -Ketua OSIS

Motto Hidup			

: Teliti, hati-hati, kunci menggapai prestasi

Harapan untuk Siswa/i 		
				
				

: SMAN Unggul Tunas Bangsa sebagai SMA yang bersifat
spesial (khusus) maka hendaknya antara Guru dan Kar		
yawan beserta Siswa/i senantiasa menjalin sinergisitas.

TUSA SASTRA
Rindu

Oleh: Sri Wahyuni
Pagi menjelang, kubuka mata dari tidur yang nyenyak ini. Teringat akan bayang-bayang mu bunda yang tak kunjung pulang melihatku. Bunda, kapan engkau pulang? Kapan aku akan bertemu dengan mu
lagi. . . tak ingat kah kau padaku,dan tak rindukah kau padaku bunda?
Saat kecil aku selalu iri dengan teman-temanku, iri akan mereka yang punya ibu
yang selalu mengantar mereka ke sekolah. Setiap pagi aku selalu sedih dan berkata
“Tuhan, aku juga ingin di payungi bunda ketika hujan , aku juga ingin mencium
tangan nya ketika berangkat sekolah. Kapan bunda akan pulang tuhan, sampai kapan aku harus menunggunya, dan kenapa dia tak membawa ku pergi bersamanya, kenapa hanya kakak-kakak ku saja yg di bawa ikut bersamanya, tak sayangkah bunda padaku tuhan, tuhan aku sangat membutuhkannya dalam hidupku”.
Bunda, taukah engkau betapa aku sangat merindukanmu, tau kah
kau aku sangat kesepian. Aku juga ingin engkau memanggilku dengan sebutan “nak” yang sering kau katakan pada kakak-kakakku, sebelum engkau pergi meninggalkan ku di rumah yang seperti nereka ini.
Bunda, aku betul-betul ingin bertemu dengan mu, sekarang aku sudah tumbuh
menjadi gadis remaja yang ingin di nasehati dan ditegur olehmu agar tak terjerumus ke pergaulan bebas. Bunda, sampai kapan aku harus menunggumu dalam
sedih dan sepi ini, mengapa engkau hanya menyayangi kakak-kakakku saja, bukankah aku juga anakmu. . . bukankah aku juga darah dangingmu? Apa kerena
aku tak sempurna bunda, sehingga kau tak menyayangiku? Pulanglah bunda, rindu
ini hampir membunuh ku selama bertahun-tahun. Sepi dan sedih ini selalu menyiksa ku sampai saat ini. Hati ini selalu menangis dari awal kau meninggalkanku.

TUSA FYI
Kenapa “Hard Disk” Komputer Menggunakan Huruf “C”?
sumber : http://tekno.kompas.com

Pengguna PC desktop ataupun laptop pasti menyadari, huruf yang dipakai oleh sistem operasi (terutama Windows/MS-DOS) untuk hard disk utama yang terpasang
di dalamnya adalah huruf “C”. Tahukah Anda latar belakang pemilihan huruf ini?
Ide untuk memberikan huruf yang berbeda pada setiap peranti penyimpanan
dalam komputer sebenarnya berawal dari sistem operasi yang dikembangkan oleh
perusahaan teknologi IBM pada tahun 1960-an.
IBM pada awalnya menggunakan huruf abjad untuk membedakan logical drive
yang ada di dalam sistem mereka (seperti CP-40 dan CP/CMS) yang pada kemudian hari, huruf abjad itu juga dipakai untuk membedakan peranti physical storage
yang dipakai dalam sistem CP/M.
IBM kemudian membuat kesepakatan dengan perusahaan software Microsoft pada
tahun 1980-an, yang pada akhirnya membeli kloningan sistem CP/M IBM yang
kemudian disebut dengan 86-DOS.
Microsoft kemudian mengadopsi 86-DOS untuk PC-PC baru IBM, dengan beberapa perubahan yang signifikan, dan memberi nama baru dengan nama MSDOS, walau IBM lebih sering menyebutnya dengan PC DOS.

TUSA FYI
Karena merupakan kloningan dari sistem CP/M, maka MS-DOS juga mengadopsi skema sistem penamaan hard disk dari CP/M, yang juga mengadopsi dari
sistem IBM yang dibangun sebelumnya.
Dikutip KompasTekno dari Gizmodo, Jumat (10/4/2014), walau hard disk sebenarnya sudah ada sejak tahun 1950-an, PC yang dipasarkan pada masa itu biasanya
belum dilengkapi dengan peranti penyimpanan internal karena hard disk masih
mahal.
Alih-alih, PC menggunakan disket “floppy” yang pada mulanya diberi label sebagai
drive “A” dalam MS-DOS dan beberapa sistem operasi yang ada saat itu. Ukuran
disket floppy yang digunakan saat itu adalah 5 1/4 inci.
Beberapa sistem memiliki dua drive disket floppy, yang kemudian diberi label dengan huruf “B”.
Saat floppy disk ukuran 3,5 inci diperkenalkan, penamaan drive A dan B sudah
tidak bisa diubah-ubah lagi, dan seperti diresmikan untuk dipakai dalam semua
sistem.
Pada tahun 1980-an, barulah hard disk menjadi standar penyimpanan dalam sebagian besar PC. Karena dua huruf awal abjad sudah dipakai untuk drive bagi floppy,
maka logikanya peranti penyimpanan ketiga yang berupa hard disk itu diberi label
“C”.
Drive C kini pada umumnya dipakai sebagai media penyimpanan utama dalam
komputer, termasuk di file-file milik sistem operasi yang dijalankan.
Walau komputer-komputer baru yang diluncurkan saat ini sudah tidak memiliki
floppy drive lagi, skema penamaan itu tetap dipakai. Pada sistem operasi modern,
pengguna tentu saja bisa dengan mudah mengubah, menambah, atau menghapus
nama-nama drive yang dipakai.

TUSA EXTRA
Cari Kampus Yuk!
By : Mr. T

Bangga punya gelar... boleh-boleh saja dong. Namun bukan saatnya lagi nerusin kuliah buat gaya! Dan bukan juga karena ikutan teman se-genk atau dipaksa ortu.
Yang utama, dapetin degree, harus punya tujuan, demi karier yang pasti.
Survival of the fittes. Yang terkuatlah yang akan menang. Percaya hukum
alam yang satu ini kan? Berlaku juga lo untuk urusan pendidikan.
Terkuat disini nggak ada kaitanya dengan fisik, tapi ilmu yang kita peroleh setelah
lulus SMA. Kalau nggak kuat dalam memperbanyak ilmu, akan sulit untuk meraih
kesuksesan yang kita impikan sejak kecil.
Lulus SMA... happy, ngerasa puas, coret-coretan baju yang tidak bermanfaat!
Bagus jika setelah lulus SMA kamu mutusin meneruskan sekolah hingga ke jenjang
perguruan tinggi.
Nggak harus dibahas lagi ya, mestinya sahabat TUSA News sudah membaca
TUSA EXTRA “Yuk, Kita Nerusin Sekolah!” edisi lalu, biar mengerti alasan kenapa
harus meneruskan sekolah.
Tiba saatnya kita membahas sekilas sekitar tentang tips mencari kampus yang
keren dan bonafide... harus itu! Sebab faktor kualitas memegang peran sangat penting pada saat kita mencari pekerjaan.
Aniway, perlu diingat juga, jurusan yang kamu pilih haruslah atas pertimbangan yang matang. Jangan sekedar demi kemudahan mencari pekerjaan setelah lulus
kelak.
Oke, supaya hasilnya mantap, bikin list untuk menghindari kesalahan fatal
yang mungkin kamu lakukan...
1. Tentukan Minat dan Bakat
Minat muncul karena ada rasa ketertarikan pada sesuatu. Misalnya, karena tertarik
melihat kesuksesan para lulusan desainer, jadi akhirnya belajar desain. Kalau bakat,
sudah ada sejak kita kita lahir. Akan lebih bermanfaat kalau bakat itu diasah dan disalurkan. Makanya pilih jurusan sebaiknya berdasarkan minat dan bakat. Jangan atas
perintah ortu, ikutan teman se-genk, banyak diminati oleh orang-orang utamakan
style dan sejuta alasan nggak penting lainnya.
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2. Cari Info Kampus
Datengin Campus fair saja. Disitu kamu pasti bisa ngadapetin info yang dibutuhkan. Biar lebih klop, kamu bisa cari di Internet, koran atau minta rekomendasi dari
kerabat tentang kampus yang oke.
3. Pahami Status Jurusan
Sering baca dong kalimat “Terakreditasi A, B, C” yang tertera di iklan, brosur atau
spanduk pengumuman kampus? Status akreditasi ini ditujukan buat jurusan atau
program studi di perguruan tinggi, yang diberikan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT). Status ini mencerminkan kemandirian setiap jurusan
ketika melaksanakan proses belajar-mengajar di perguruan tinggi. Status akreditasi
tetap penting untuk diperhatikan karena “mewakili” mutu dan kualitas.
4. Lihat Kualitas dan Kuantitas
Cari tahu di perguruan tinggi yang kamu minati, apakah setiap tahun mahasiswa
yang diterima bertambah? Jadi prioritas pilihan para lulusan SMA? Karena, semakin banyak jumlah mahasiswa yang diterima, akan semakin menambah pendapatan perguruan tinggi itu. Pendapatan berkaitan erat dengan adanya peningkatan
operasional pendidikan, seperti penambahan fasilitas penunjang pendidikan dan
lain-lain.
5. Pertimbangkan Biaya Kuliah
Sebagian dari kamu, mungkin nggak ada masalah dengan yang ssatu ini. Tapi buat
kamu yang pingen kuliah namun agak kesulitan dengan biayanya, perlu ada pertimbangan matang dengan ortu. Jangan sampai kamu terpaksa mengambil cuti/nonaktif atau terpaksa cabut karena di tengah perjalanan, ortu nggak bisa membiayai.
6. Hitung Jarak Kampus
Sebaiknya jarak kampus dan rumah/kost jangan terlalu jauh. Secara kita setiap hari
disuguhi kemacetan lalu lintas ditambah lagi zaman sekarang sedang maraknya
kekerasan/begal. Kalaupun harus dilakukan karena pertimbangan status kampus
yang terjamin... ya, sebaiknya kamu mencari kost yang nyaman, bersih dan dekat
dari kampus.
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7.
Tentukan Alasan Kuliah
Kalau memang kamu kepengen cepat-cepat bekerja, ada baiknya memilih jenjang
diploma. Karena para lulusannya dibentuk untuk siap bekerja. Oke, kamu memilih
jurusan dan kampus yang jadi favoritnya anak-anak yang penuh dengan style! Tapi
perlu diperhatiin, apakah mereka itu bisa mewakili mutu kampusnya? Misalnya
lulus karena mereka serius kuliah bukan karena uang sogokan dan bisa menerapkan
ilmunya dengan baik. Tapi sekarang cuma 30% perusahaan yang masih membuka
lowongan kepada mereka lulusan diploma, jadi lebih baik kuliah langsung sarjana.
8.
Cari Info Beasiswa
Boleh “dikejar” sama siapa saja, karena zaman modern dewasa ini sudah hampir
semua perguruan tinggi membuka peluang beasiswa bagi anak bangsa dimulai
dari S1, S2 bahkan S3 baik dalam negeri maupun luar negeri asal punya otak cerdas dan mengukir prestasi. Yakin deh, setiap orang bisa menemukan jalan terbaik
bagi dirinya, akalu dia sungguh-sungguh terus mencarinya. Dan jadikan proses
pencarian jurusan atau kampus yang tepat ini sebagai perjalanan pencarian yang
menantang dan menggembirakan, yang bisa kita lakukan. Bukankah kita perlu
membuat”something big” dalam hidup ini? So, nikmati saja.

TUSA EXTRA
Are You Ready to Study Abroad?
By : Mr. T
Mau kuliah ke luar negeri, tapi takut... belum apa-apa sudah home sick duluan? Gini,
going overseas nggak mesti harus jauh-jauh dari Indonesia kok. Ke Malaysia atau Singapura
saja, yang jarak tempuhnya kurang satu jam dari Tanah Air.
Kalau soal kualitas, sebetulnya kampus-kampus di Tanah Air sih nggak kalah hebat! Tapi jika
ada kesepakatan dengan ortu dan kamunya ingin mencari sesuatu yang beda, lebih mandiri
dan memperluas lagi wawasan yang dipunya, nggak ada salahnya study abroad.
Apapun yang kita lakukan, pasti ada resikonya, termasuk kalau kita mutusin buat kuliah ke
luar negeri.
Beuh... harus siapa lahir dan batin banget tuh! Siap nggak ketemu keluarga dalam waktu
yang lama dan yang paling penting siap ngelakuin semuanya sendiri alias mandiri.
Tapi, sebenarnya ada beberapa tips yang bisa kamu lakuin, supaya nggak terlalu sedih-sedih
amat pas beneran harus berangkat nanti. And these are the secrets!
1. Knowing Your Friend
So, mulai mencari tahu, siapa saja teman-teman dari sini yang punya tujuan sama. Lalu
ajak kenalan, jalan bareng kalau perlu. Dengan begitu kamu nggak ngerasa sendirian lagi.
2. Being an Active Student
Jangan malas bergabung di perkumpulan mahasiswa satu negara. Disanalah kamu bisa
mengobati kerinduan akan Tanah Air, yaeeela langsung hilang homesick-nya.
3. Self Service
Jangan berharap semua maunya kamu sama seperti yang sekarang kamu rasakan dirumah (pakaian ada yang nyuci + nyetrika, sarapan/makan ada yang disiapin) kalau kamu milih kuliah di
luar negeri. Makanya mulai sekarang, belajar banyak lagi untuk bisa melayani diri sendiri. Nggak
perlu ribet-ribet, yang penting kamu menguasai sedikit teknik mencuci, menyetrika dan masak.
4.Having a Roommate
Ini yang paling aman untuk kamu yang nggak biasa tinggal sendirian. Jadi, kalau lagi
ngerasa kangen rumah, kamu bisa curhat dan berbagi tugas membereskan kamar.
Get the Scholarship. There!
Punya keberanian going overseas, cerdas, bisa mandiri, tahu mau kuliah ke mana,
mmm... tapi ngga ada biaya? Sudah banyak kok lembaga yang menyediakan beasiswa untuk
sekolah ke luar negeri.
Tapi ya itu tadi, kamu harus berprestasi di sekolah dan mengusai bahasa inggris,
biar lulus tes TOEFL. InsyaAllah semua itu bisa kamu capai dengan mudah.

WATCH ON!
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