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SALAM REDAKSI
Alhamdulillah,
Puji syukur kehadirat Allah SWT  yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan hidayah-Nya se-
hingga dapat terselesainya Buletin TUSA News edisi Vol. 1, No. 1, Desember 2015 ini. Kami juga mengu-
capkan 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 Vol. 1, No. 1, Desember 2015 ini, dapat 
menambah wawasan yang bermanfaat bagi para pembaca. Selamat Membaca.

     Susoh, Desember 2015

     Redaksi
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Kirimkan Karya Sastramu Ke Buletin 
TUSA News, bagi karya yang cukup 
menarik maka akan dimuat di Buletin 
TUSA News. Karya tidak boleh lebih 
dari 1 Halaman dan dikirimkan ke                     
Redaksi melalui e-mail. Terima kasih.



TUSA PROFIL

Nama Lengkap   : H. Muslim Ismail S.Pd
Nama Panggilan  : Pak Mus
Tempat/Tanggal Lahir  : Blangpidie, 20 Februari 1950

Jabatan    : Ketua Komite SMAN Unggul Tunas Bangsa

Hobi    : Membaca

Riwayat Pendidikan  : - MIN Blangpidie
      - SMP Susoh
      - SMA Blangpidie
      - Sarjana Muda Fakultas Keguruan UNSYIAH
      - Sarjana Pendidikan Budaya
 

Riwayat Organisasi  : - PGRI
      
Motto Hidup   : Bekerja sambil berdo’a.

Harapan untuk Siswa/i   : Rajin- rajinlah belajar supaya mencapai cita-cita yang di  
      inginkan

          PROFIL KETUA KOMITE
SMAN UNGGUL TUNAS BANGSA
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Nama Lengkap   : Reka Wati S.Pd
Nama Panggilan  : Buk Reka
Tempat/Tanggal Lahir  : Mata Ie, 03 November 1968
Jabatan    : Guru bidang Studi Biologi
Hobi    : Membaca, mengajar dan olahraga
Prestasi    : -  Nilai Tertinggi Uji Kompetensi Guru 2007 Se-Abdya
      - Juara II Karya Tulis Ilmiah Tingkat  Kab. Tahun 2012
      - Nilai Tertinggi Uji Kompetensi Guru 2012 Se-Abdya
      - Nilai Tertinggi Pada Saat Pelatihan Guru SMA Unggul  
         Se-Prov. Aceh

Riwayat Pendidikan  : - SDN 2 Kuta Tinggi
      - SMPN 2 Blangpidie
      - SMAN Blangpidie
      - Universitas ABULYATAMA

Motto Hidup   : Hidup perjuangan. Keinginan itu syarat untuk menang.

Harapan untuk Siswa/i   : Semoga Siswa/i SMAN Unggul Tunas Bangsa bisa menjadi  
      siswa/i yang berprestasi di bidang akademik dan berakhlak  
      mulia dan agar semua bisa Husnul Khotimah

             PROFIL GURU SMAN UNGGUL TUNAS BANGSA
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Suasana haru begitu terasa di SMAN Unggul Tunas Bangsa. Siswa/i memberikan 
kejutan kepada para dewan guru tepat pada peringatan Hari Guru Nasional, Rabu 
(25/11/2015) siang.

 Tidak sedikit dari mereka yang meneteskan air mata penuh haru, apalagi di-
iringi lagu berjudul “Terima kasihku”. 

 Tidak sampai di situ, perwakilan dari kelas memberikan kue sebagai hadiah 
kepada perwakilan guru dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, kemudian 
dilanjutkan dengan acara salam-salaman, meskipun tradisi salam-salaman merupakan 
kegiatan rutin setiap harinya saat siswa memjumpai guru namun pada hari itu suasana 
terasa begitu berbeda dengan hari-hari biasa. Hal ini menjadi simbol penghormatan 
siswa terhadap sosok guru dan juga merupakan wujud cinta kasih siswa kepada guru, 
yang telah memberikan bimbingan dan pendidikan dengan penuh cinta kasih jua. Aca-
ra pada hari itu diakhiri dengan foto bersama antara siswa/i dengan para dewan guru.

Siswa/i SMAN Unggul Tunas Bangsa
Memperingati Hari Guru Nasional
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SOSIALISASI PERPAJAKAN

(tax goes to school)

 Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah calon wajib pajak yang potensial. Namun, 
masih terdapat anggapan bahwa memenuhi kewajiban perpajakan itu tidaklah penting. Persepsi 
demikian biasanya disertai dengan dugaan bahwa pajak yang dikumpulkan oleh Direktorat Jen-
deral Pajak (DJP) tidak berperan signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh 
karena itu, sangatlah penting bila pelajar Sekolah Menengah Atas mendapatkan sosialisasi per-
pajakan langsung dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Sebenarnya pajak itu apa sih?
 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi (indi-
vidu) atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak menda-
patkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

Untuk apa sih pajak itu?
 Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Penggunaan uang pajak meliputi :
* Pembayaran gaji aparatur Negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional
   Indonesia dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiyaan berbagai
   proyek pembangunan.
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* Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk dan lain-lain.

* Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskes-
   mas dan kantor polisi.

* Pembiyaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapi-
   san masyarakat.

KP2KP Blangpidie mengadakan sosialisasi yang bertema “Penanaman Kesadaran 
Pajak Sejak Dini dan Pentingnya Pajak dalam Pembangunan” kepada pelajar dari 
dua SMA Unggul yang ada di Aceh Barat Daya yaitu SMAN Unggul Tunas Bangsa 
dan SMAN Unggul Harapan Persada yang dilaksanakan di Gedung Aula SMAN 
Unggul Tunas Bangsa pada hari Kamis, 12 November 2015 pukul 10.00 WIB sampai 
selesai.

Acara dibuka dengan pidato sambutan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Tapak 
Tuan. Pemateri oleh Bapak Oki Ferdiano selaku kepala KP2KP Blangpidie.

Acara sosialisasi tersebut dikemas dalam bentuk kompetisi yel-yel terbaik, yang di-
menangkan oleh siswa/i dari SMAN Unggul Tunas Bangsa. Tujuan kegiatan ini yaitu 
untuk meningkatkan kesadaran kalangan remaja akan pentingnya memenuhi kewa-
jiban perpajakan sebagai cermin perilaku Warga Negara RI yang baik.
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PAGELARAN SENI 2015

 SMA Negeri Unggul Tunas Bangsa, kembali akan mengadakan 
acara yang sudah menjadi agenda tahunan, yaitu pagelaran seni (PENSI). 
Pentas Seni tahun ini akan diselenggarakan pada tanggal 19-20 Desember 
2015. Namun, pensi pada tahun ini sedikit berbeda dengan pensi yang dis-
elenggarakan pada tahun-tahun sebelumnya. Karena pada tahun ini, ada 
penambahan 1 cabang perlombaan yaitu Tari Berpasangan. Sehingga ada 5 
kategori perlombaan yang akan diperlombakan. Adapun kategori perlom-
baan yang akan diperlombakan yaitu :

1. Tari Kreasi Baru
Yaa, ini adalah lomba yang paling cetar, membahana, badai. Pada pensi 
tahun ini, untuk kategori Tari Kreasi Baru setiap kelas hanya mengirimkan 
1 grup tari yang telah dipilih untuk mewakili masing-masing kelas. Para 
peserta tentunya harus memiliki  kepandaian di bidang seni tari dan juga 
harus mengkreasikan tarinya sebagus mungkin.

2. Modern Dance
Let’s Dance! Yo, siapa yang tidak tahu perlombaan yang sangat fenomenal 
ini apalagi dimata para pelajar. Ya, itulah Dance. Untuk kategori Modern 
Dance, setiap kelas mengirimkan 1 grup dengan jumlah anggota minimal 
6 personil dan para peserta wajib mengedit musik minimal dengan meng-
gunakan 3 genre musik yang berbeda.

3. Cut Bang dan Cut Kak
Untuk kategori Cut Bang Cut Kak , setiap kelas mengirimkan 1 pasang 
peserta. Kecantikan dan ketampanan menjadi penilaian utama dalam per-
lombaan ini. Selain itu, para peserta juga harus memiliki kecerdasan dan 
wawasan yang luas serta kemantapan dalam berbicara. Lomba ini terdiri 
dari 4 season dan menggunakan pakaian  Aceh yang dimodifikasi. 
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4. Tusa Idol
Yups, dari namanya saja sudah bisa ditebak seperti apa lomba yang satu 
ini. Yooo, ini adalah lomba di bidang tarik tambang, Oops! Maksudnya 
dibidang tarik suara. Untuk kategori Tusa Idol, setiap kelas mengirimkan 3 
peserta, yang terdiri dari 1 peserta putra dan 2 peserta puteri. Para peserta 
tentu harus memiliki kemampuan di bidang tarik suara.

5. Tari Berpasangan
Ini adalah cabang perlombaan yang baru, dimana pada acara pensi sebe-
lumnya, cabang ini belum diadakan. Untuk kategori Tari Berpasangan, 
setiap kelas mengirimkan 1 pasang peserta. Dan semua peserta harus 
mengedit musik tari mereka dan membuat cerita tari se-kreatif mungkin. 
Dalam perlombaan ini, keindahan gerakan dan keunikan tema tari men-
jadi penilaian utama.

 Para siswa/i yang terpilih sebagai peserta sudah mulai memper-
siapkan diri pada bidangnya masing-masing untuk mewakili kelasnya. 
Selain itu, guru juga terlibat dalam mempersiapkan pentas seni, salah sa-
tunya guru seni yaitu Bapak Mursyidin, S.Pd atau yang lebih dikenal den-
gan sebutan Pak TM, yang selalu memberikan saran dan arahan untuk 
para siswa/i. Setiap kelas harus mempunyai suporter dan mereka harus 
menciptakan  yel-yel semenarik dan seheboh mungkin karena yel-yel yang 
paling bagus akan diberi hadiah oleh dewan juri nantinya. Adapun, tujuan 
diadakanya pagelaran seni adalah untuk melihat sejauh mana ketertarikan 
dan kemampuan siswa/i terhadap seni budaya. Biasanya pensi diadakan 
setelah ujian semester I , karena tidak akan menggangu kegiatan belajar 
siswa/i yang pada saat itu harus terfokus pada pensi. Bisa dikatakan pensi 
adalah hiburan akhir tahun  untuk para siswa/i setelah sekian lama men-
jalani proses belajar mengajar yang cukup melelahkan. 

Sekian info tentang Pagelaran Seni, semoga bremamfaat. Thank you for read!
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Kita belajar kesucian dari cahaya
Yang selalu bersinar lurus menyibakkan gelap

Kita belajar kesetiaan dari matahari
Yang selalu menepati janji terbit di pagi hari
Kita belajar keluasan jiwa dari keluasan langit
Yang senantiasa berdandan dengan warna-warninya
Arakan mega atau kemilau bintang-gemintangnya

Kita belajar kearifan dari kedalaman samudera
Yang menyimpan untaian mutiara dan keindahan

Kerajaan batu karang di dasarnya
Kita belajar kerendah hatian dari gerak air
Yang mengalir ke tempat yang lebih rendah

Kita belajar dari titik-titik hujan
Menghapus kemarau panjang

Kita belajar dari kesejukan embun pagi
Menyegarkan daun-daun

Kita belajar dari kidung-kidung burung
Dan gemercik air bening

Di sela-sela batu pegunungan
Kita belajar dari bunga-bunga pesta warna

Yang selalu mengirimkan aroma dan keindahannya
Kita belajar dari manik-manik batu permata

Yang meski terendam lumpur
Tetap menampakkan cahayanya

Ya..
Kita juga belajar keramah tamahan dari semut

Yang selalu mengucapkan salam damai saat jumpa sahabatnya
Serta kegotong royongan mereka dalam bekerja
Kita juga belajar dari persaudaraan kekal

Antara laut dan pantainya antara pohon dengan tanah

Kita juga belajar dari kearifan alam semesta
Yang nampak selalu diam

Di dalam kediamannya selalu bersujud kepada-Nya
Wahai jiwa..

Betapa dunia ini selalu berkembang dan terbentang jadi guru
Bagai Nabi Daud yang bernyanyi bersama angin dan burung-burung

Bersama bukit lembah dan gunung-gunung.
Hatiku pun ingin selalu bernyanyi

Mendengarkan lagu-lagu rohani puja-puji Illahi.

HAKIKAT BELAJAR
http://www.satubahasa.com
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Hanya ada dua profesi di dunia ini
Profesi guru dan selain guru.

Karena hampir semua profesi pernah dididik oleh seorang guru.

Guru bagiku bukan sekedar profesi biasa
Tapi lahir dari panggilan jiwa
Untuk berbagi dan mengabdi
Untuk membentuk dan memupuk

Untuk menjadi teladan diteladani
Untuk menjadi inspirasi serta memotivasi

Untuk menjadi sahabat tempat curhat

Selamat hari guru, buat semua guru dimanapun berada.
Engkau inspirasi hidupku.

SELAMAT HARI GURU
by : Setia Furqon Kholid

Wah, sebentar lagi masuk masa ujian. Gimana... persiapan apa saja yang sudah 
mulai dilakukan? Nah loh, kok banyak 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!

Yok Baca Tips & Trics Menghadapi Ujian, di Buletin 
TUSA News edisi ke-2, bisa di download di :
                  www.tusanews.wordpress.com



TUSA EXTRA

Beberapa waktu lalu, OSIS SMAN Unggul Tunas Bangsa mengundang MAN 1Blang-
pidie untuk bertanding Sepak Bola dalam rangka pertandingan persahabatan, Jum’at 
[13/11]. Pertandingan persahabatan kali ini diadakan di Lapangan Bola SMAN Ung-
gul Tunas Bangsa.

Pertandingan berlangsung sangat seru karena teriakan para suporter yang sangat an-
tusias memberikan semangat, baik itu siswa siswi SMAN Unggul Tunas Bangsa mau-
pun MAN 1 Blangpidie. Skor akhir hasil pertandingan ini 6-3 yang dimenangkan 
oleh MAN 1 Blangpidie.

Pertandingan Persahabatan 
 SMAN Unggul Tunas Bangsa - MAN Blangpidie
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1.Bintang : Berlian di langit
   Bintang kecil, di langit yang biru.
   Amat banyak, menghias angkasa.
   – Cuplikan lagu “Bintang Kecil” (Daljono)

 Siapa sih yang tidak kenal petikan lagu anak-anak yang berjudul “Bintang Kecil” terse-
but? Ya, semua bintang di langit malam memang tampak kecil kalau dilihat dari Bumi. Bahkan 
dengan teleskop yang paling canggih pun bintang akan tetap tampak sebagai titik-titik cahaya. 
Kecuali bintang yang paling dekat dari kita, yaitu Matahari. Kita bisa melihat bahwa Matahari 
tampak lebih besar dari bintang-bintang lainnya di malam hari sehingga langit kita jadi terang 
kalau Matahari sudah terbit. Itu karena Matahari terletak cukup dekat dari kita, “hanya” 150 juta 
kilometer saja. Tapi sebenarnya seberapa besar Matahari kita itu?

 Matahari adalah sebuah bola gas raksasa yang memiliki diameter 1,4 juta kilometer. Jauh 
lebih besar daripada Bumi yang hanya berdiameter 12 ribu kilometer. Kalau kita mengendarai pe-
sawat terbang yang punya laju 800 km/jam, maka kita perlu waktu 7 bulan untuk mengelilinginya!

Apakah bintang itu?
Bintang adalah bola gas yang sangat panas. Pusat sebuah bintang seperti tungku nuklir raksasa.

 Di sana, terjadi perubahan hidrogen menjadi helium, disertai pengeluaran sejumlah be-
sar energi. Sebagian dari energi itu bisa kita lihat dan rasakan dalam bentuk cahaya dan panas. 
Terdapat bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu adalah bintang yang tidak menghasilkan 
cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain. Bintang nyata adalah 
bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Secara umum sebutan bintang adalah objek luar ang-
kasa yang menghasilkan cahaya sendiri (bintang nyata).
 

*For Your Information

BINTANG
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Ada berapa banyak bintang disana?
Para ilmuwan yakin bahwa ruang angkasa berisi biliunan bintang. Jumlahnya lebih dari 
1.000.000.000.000 bintang. Di malam cerah tak berbulan dan jauh dari lampu-lampu kota, kalian 
bisa melihat seitar 2.000 bintang. 

 Astronomi      adalah       ilmu      yang       mempelajari    benda-benda   langit seperti 
bintang, komet, planet, dan galaksi. Ilmuwan yang mempelajari bintang disebut astronom. Dalam 
bahasa Yunani, ‘astron’ berarti ‘bintang’ dan ‘nomos’ yang berarti ‘hukum’.

2. Fakta Bintang
Semua bintang tampak putih tetapi sebenarnya tidak. Bintang yang lebih dingin, warnanya agak 
kemerahan atau jingga, sementara bintang yang lebih panas warnanya biru keputihan. Matahari 
kita adlaah bintang kuning panas berukuran sedang.

 Ukuran bintang bervariasi. Beberapa bintang bisa menampung jutaan matahari. Ada juga 
yang lebih kecil daripada bulan kita. Bintang terbesar yang pernah ditemukan bernama UY Scuti, 
yang ditemukan pada bulan Juni 2013. Ukurannya 1.700 kali lebih besar dari Matahari.Jika bintang 
ini diletakkan di Tata Surya kita menggantikan Matahari, maka bintang ini akan membentang 
hingga melewati orbit Jupiter. Sungguh sangat besar ya! Tapi, sebenarnya predikat bintang paling 
besar dapat berganti-ganti. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya, bintang dapat berubah menjadi 
lebih besar (mengembang) atau lebih kecil (mengerut). Jadi bisa saja bintang UY Scuti suatu saat 
nanti akan mengecil atau akan ada bintang yang mengembang lebih besar dari bintang UY Scuti 
tersebut. Karena perubahan ukurannya itu mengakibatkan kecerlangannya juga berubah, bintang 
yang mengembang dan mengerut seperti ini disebut pula sebagai bintang variabel, yaitu bintang 
yang kecerlangannya berubah-ubah.

Tahukah kalian, beberapa bintang berpasangan. Pasangan bintang ini disatukan oleh suatu gaya 
tarik yang disebut gravitas.

3. Masa hidup bintang 
Bintang tidak hidup selamanya. Sama seperti manusia, bintang juga dilahirkan, menjadi tua, dan 
akhirnya mati. Pada zaman dahulu, orang tidak tahu tahap-tahap kehidupan bintang. Sekalipun 
begitu, mereka telah mengisahkan dongeng mengenai Dunia Langit tempat masyarakat Bintang 
hidup dan mati.

Dongeng tentang bintang
Selama berabad-abad, orang mengarang cerita untuk menjelaskan tentang bintang. Dongeng yang 
berasal dari India ini berkisah tentang munculnya bintang paling terang di langit.

Pada zaman dahulu, lima orang pangeran berangkat untuk mencari pintu gerbang nirwana.
Pangeran yang tertua, Yudistira, membawa anjingnya dalam perjalanan yang sulit ini.

*For Your Information
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 Satu per satu, dari keempat pangeran yang lebih muda menyerah dan pulang kembali. 
Hanya Yudistira yang meneruskan perjalanan, ditemani oleh anjing setianya yang berlari-lari kecil 
mengikuti langkah kakinya. Akhirnya, ia sampai di kaki Gunung Meru, dan ia dikejutkan oleh 
suara menggelegar yang berasal dari puncak gunung. “ Kau telah sampai di gerbang nirwana,” kata 
Dewa Indra. “Masuklah dan temukan kebahagiaan kekal.”

“Bolehkah kubawa anjingku?” tanya Yudistira. “Dialah satu-satunya teman sejatiku.” 
“Anjing dilarang masuk ke nirwana,” kata Indra. “Itu sudah aturannya.”

“kalau begitu kami berdua pulang saja,” kata Yudistira. Ia memanggil anjingnya dan turun dari 
gunung itu. Mereka sedang berada di tengah perjalanan ke desa, ketika itu Yudistira kembali 
mendengar suara menggelegar. “Kembalilah!” panggil Indra. “Rasa saling cinta kalian telah men-
gubah pendirianku. Kau dan anjingmu diterima di sini dengan senang hati.”

Untuk merayakan kedatangan Yudistira di nirwana, Indra merangkai beberapa bintang memben-
tuk anjing. Di jantungnya, kalian masih bisa melihat Bintang Anjing, atau yang sekarang dikenal 
dengan Sirius. Ia adalah bintang paling terang yang terlihat di langit.

Bagaimana bintang berawal?
 Bintang terbentuk dari awan gas dan partikel debu di ruang angkasa. Ketika partikel itu 
berputar-putar, beberapa diantaranya menggumpal menjadi satu. Lama-kelamaan, semakin ban-
yak partikel yang bergabung dalam kumpulan itu. Kemudian, karena tarikan gaya gravitasi mas-
ing-masing, kumpulan itu menyusut kedalam. Tekana yang kuat membuat inti bintang itu menjadi 
panas dan semakin panas. Akhirnya, ia menjadi cukup panas untuk memulai reaksi nuklir secara 
tetap dan lahirlan sebuah bintang.

Bagaimana bintang mati?
 Setelah menjadi bintang tua yang berwarna merah, bintang terus mengalami perubahan. 
Ia bisa memuai dan mengkerut sambil membentuk dan kehilangan lapisan terluar gasnya yang 
berkilau. Akhirnya, bintang tua itu menyemburkan seluruh gasnya yang merah dan panas itu. Ia 
menjadi bintang kecil yang disebut bintang kerdil putih. Bintang kerdil ptih biasanya seukuran 
dengan bumu. Kaena sangat padat, bintang ini sangat berat. Bintang kerdil seukuran bumi, be-
ratnya bisa menyamai berat matahari.

*For Your Information



1. Orang yang pertama menulis Bismillah : Nabi Sulaiman AS.
2. Orang yang pertama minum air zamzam : Nabi Ismail AS.
3. Orang yang pertama berkhatan : Nabi Ibrahim AS.
4. Orang yang pertama diberikan pakaian pada hari qiamat : Nabi Ibrahim AS.
5. Orang yang pertama dipanggil oleh Allah pada hari qiamat : Nabi Adam AS.
6. Orang yang pertama mengerjakan saie antara Safa dan Marwah : Sayyidatina Hajar (Ibu 
    Nabi Ismail AS).
7. Orang yang pertama dibangkitkan pada hari qiamat : Nabi Muhammad SAW.
8. Orang yang pertama menjadi khalifah Islam : Abu Bakar As Siddiq RA.
9. Orang yang pertama menggunakan tarikh hijrah : Umar bin Al-Khattab RA.
10. Orang yang pertama meletakkah jawatan khalifah dalam Islam : Al-Hasan bin Ali RA.
11. Orang yang pertama menyusukan Nabi SAW : Thuwaibah RA.
12. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan lelaki : Al-Harith bin Abi Halah - 
      RA.
13. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan wanita : Sumayyah binti Khabbat             
      RA.
14. Orang yang pertama menulis hadis di dalam kitab / lembaran : Abdullah bin Amru bin -
      Al-Ash RA.
15. Orang yang pertama memanah dalam perjuangan fisabilillah : Saad bin Abi Waqqas RA.
16. Orang yang pertama menjadi muazzin dan melaungkan adzan: Bilal bin Rabah RA.
17. Orang yang pertama bersembahyang dengan Rasulullah SAW : Ali bin Abi Tholib RA.
18. Orang yang pertama membuat minbar masjid Nabi SAW : Tamim Ad-dary RA.
19. Orang yang pertama menghunuskan pedang dalam perjuangan fisabilillah : Az-Zubair bin
      Al-Awwam RA.
20. Orang yang pertama menulis sirah Nabi SAW : Ibban bin Othman bin Affan RA.
21. Orang yang pertama beriman dengan Nabi SAW : Khadijah binti Khuwailid RA.
22. Orang yang pertama mengasaskan usul fiqh : Imam Syafei RH.
23. Orang yang pertama membina penjara dalam Islam: Ali bin Abi Tholib RA.
24. Orang yang pertama menjadi raja dalam Islam : Muawiyah bin Abi Sufyan RA.
25. Orang yang pertama membuat perpustakaan awam : Harun Ar-Rasyid RH.
26. Orang yang pertama mengadakan baitul mal : Umar Al-Khattab RA.
27. Orang yang pertama menghafal Al-Qur’an selepas Rasulullah SAW : Ali bn Abi Tholib RA.
28. Orang yang pertama membina menara di Masjidil Haram Mekah : Khalifah Abu Ja’far
      Al-Mansur RH.
29. Orang yang pertama digelar Al-Muqry : Mus’ab bin Umair RA.
30. Orang yang pertama masuk ke dalam syurga : Nabi Muhammad SAW.
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TUSA EXTRA

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

Sebagaimana yang pernah di muat di Buletin TUSA News edisi ke-2, 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 30 orang yang ber-
juang bersama-sama. Saat menduduki kelas XI, salah seorang teman kami yang bernama Dias Ikramul 
Hadi harus pindah ikut bersama orang tuanya. Pada saat menduduki kelas XII, salah seorang kami 
yang bernama Rahmad Hidayat juga ikut pindah sekolah. Pada tahun ini, Gravenciv sudah genap 2 
tahun yang dirayakan tepat pada hari Sabtu tanggal 21-11-2015.

Pada perayaan anniversary GVC tahun ini, kami mengundang dewan guru serta semua warga SMAN 
Unggul Tunas Bangsa untuk hadir merayakan serta nonton bareng film pendek yang isinya cerita 
tentang para member GVC. Ketika acara “Nonton Bareng” selesai, member GVC melaksanakan acara 
selanjutnya yaitu memberikan Blackforest’s cake untuk guru sebagai tanda terimakasih dan juga ke-
pada warga SMAN Unggul Tunas Bangsa.

Nama-Nama Member Gravenciv :
Albahri Farhan, Angga Aulya, Asyraful Ihsan, Erman Saputra, Fakhrul Miza, Marfiandi, Miftah Hi-
dayat, 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 dua tahun 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 tu-
juan yang berbeda, namun kelak kami bisa saling mem-bahagiakan dengan cara kita masing-masing.

Happy 2nd 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

Happy 2nd Anniversary Gravenciv
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