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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 Vol. 3, No.
01, September 2017 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 Vol. 3 No. 01, September
2017 ini, dapat menambah wawasan yang bermanfaat bagi para pembaca. Selamat Membaca.
Susoh, September 2017
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.
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Redaksi

TUSA PROFIL
PROFIL GURU SMAN UNGGUL TUNAS BANGSA

Nama 		
Nama Panggilan
Tempat/Tanggal Lahir

: Susanti S.Pd
: Buk Susan
: Banda Aceh, 23 Maret 1984

Jabatan			
		
Hobi 				

: Guru Kimia dan Wali kelas XI Merah

Riwayat Pendidikan
				
				
				

: -SDN 2 Kuta Tinggi
-SMPN 1 Blangpidie
-SMAN 1 Blangpidie
-Unsyiah (Fkip Kimia)

Motto 			

: “Jadi diri Sendiri”.

Harapan untuk siswa/i
		
		

: “Menjadi Orang Berguna bagi orang tua,
bangsa,dan negara”

: Membaca

TUSA PROFIL
PROFIL KETUA OSIS 2017-2018

Nama 			
: Iyandra Putra
Nama Panggilan
: Iyan/Yandra
Tempat/Tanggal Lahir : Tanggerang, 23 Oktober 2001
Jabatan 		
: Ketua Osis SMA Tunas Bangsa
Hobi 			
: Menyanyi
Riwayat Pendidikan : - SDN 1 Keude Siblah
			
- SMPN Unggul Tunas Nusa
			
- SMAN Unggul Tunas Bangsa
Riwayat Organisasi : - Wakil Kepala Bidang Hubungan masyarakat
OSIS SMAN Unggul TunasBangsa 		
			
(2016/2017)
			
- Ketua OSIS SMAN Unggul Tunas Bangsa
			
(2017/2018)
Prestasi		
: - Juara 1 lomba baca puisi di kabupaten thn 2015
			
- 5 besar lomba baca puisi di provinsi pada tahun
			
2017
			
- Juara 1 lomba Monolog di kabupaten tahun
2017
Motto			
: “Jangan mudah patah semangat, terus 		
		
berjuang,yakinlah kamu pasti bisa”.
Harapan		
		
			

: ”Semoga siswa/i SMAN Unggul Tunsa Bangsa
lebih mentaati aturan sekolah dan budayakan
5S”

TUSA INFO UTAMA
PELANTIKAN OSIS PERIODE 2017/2018

Kamis 24/8/2017, Warga SMAN Unggul Tunas Bangsa melaksanakan kegiatan Pemilihan OSIS periode 2017/2018. Setelah melakukan perhitungan suara dapat diketahui bahwa kandidat dengan nomer urut 3 (Iyandra Putra) terpilih sebagai Ketua OSIS dan kandidat nomer urut 2 (T.
Taufik Marzal) terpilih sebagai Wakil Ketua OSIS Periode 2017-2018.
Setelah dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS 2017/2018, Akhirnya pada hari Kamis 31 Agustus 2017, Ketua dan Wakil Ketua OSIS terpilih bersama dengan segenap jajaran pengurus OSIS lainnya dilantik oleh Kepala Sekolah,
Bapak Zainal Amri, S.Pd di lapangan Upacara SMA Negeri Unggul Tunas Bangsa.
Proses pelantikan berlangsung khidmat saat serah-terima jabatan dari OSIS
lama kepada OSIS baru. “Selamat kepada pengurus OSIS periode 2017/2018,
semoga dapat menjadi lebih baik dan jadilah perangkat OSIS yang bertanggung
jawab atas jabatan masing-masing dan terima kasih kepada pengurus
OSIS periode 2016/2017 atas kerja kerasnya selama ini” Kata Bapak Zainal
Amri, S.Pd dalam pidato Pelantikan OSIS SMA Negeri Unggul Tunas Bangsa.

TUSA INFO UTAMA
FOTO SERAH TERIMA JABATAN OSIS PERIODE 2017/2018
SMA NEGERI UNGGUL TUNAS BANGSA

TUSA INFO UTAMA
QURBAN SMAN UNGGUL TUNAS BANGSA
Semua umat Islam di seluruh penjuru dunia telah merayakan Hari
Raya Idul Adha atau disebut juga dengan Hari Raya Qurban pada 10 Zulhijjah 1438 H. Pada hakikatnya, qurban adalah kegiatan yang dilakukan
pada hari Raya Idul Adha dengan menyembelih hewan qurban dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitupun dengan SMA Tunas Bangsa yang turut melaksanakan qurban pada Minggu, 3 September
2017 dengan menyembelih seekor kerbau. Hewan qurban ini diperoleh
dari uang yang dikumpulkan oleh seluruh siswa/i SMAN Unggul Tunas
Bangsa selama satu tahun setiap Jum’at. Daging qurban ini dibagikan kepada siswa/i SMAN Unggul Tunas Bangsa yang kurang mampu.
Qurban ini merupakan perintah dari Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah SWT yang artinya : “ Sesungguhnya kami (Allah) telah
memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka oleh sebab itu Sholatlah kamu dan berkurbanlah (Q.S.Al-Kautsar 1-2)
Oleh karena itu, para Guru di SMA Tunas Bangsa telah menanamkan nilai-nilai tersebut kepada seluruh siswa/i. Siswa/i telah dilatih sedini
mungkin untuk menyisihkan sedikit dari uangnya agar bisa melakukan kegiatan qurban seperti yang dilakukan oleh seluruh umat Muslim diseluruh
dunia. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, Aamiin...

TUSA INFO UTAMA
PEREKRUTAN ANGGOTA BARU TUSA NEWS
Buletin TUSA News SMAN Unggul Tunas Bangsa, telah merekrut
anggota baru dengan ketua redaksi terpilih Alfi syahril, seleksi ini dilakukan pada minggu pagi (27/08) pukul 09.30 Wib s/d selesai.
Acara yang di perkasai dengan tujuan mencari anggota baru ini berjalan
dengan sangat lancar, dengan beberapa rangkaian test, yaitu test tulis dan
wawancara. Dengan terpilihnya anggota baru ini maka anggota lama resmi
dibubarkan.
"Saya berharap semoga dengan terpilihnya anggota buletin TUSA News
yang baru ini, kedepannya buletin TUSA News jauh lebih baik dan semua
anggota bisa melanjutkan kerja yang belum selesai dari anggota yang terdahulu serta yang paling penting bekerja sesuai visi misi yang ada. Saya
juga berharap semoga TUSA News semakin sukses." kata Furqan Firmansyah (Ketua Redaksi 2016/2017) saat diwawancarai oleh tim TUSA News
pada selasa (05/09).
Terhitung dari hari selasa anggota - anggota baru ini sudah mulai
menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing masing.

TUSA INFO UTAMA
KARNAVAL

17 Agustus 2017 adalah hari kemerdekaan Indonesia yang ke
72. Semua daerah yang ada di Indonesia mengadakan berbagai macam
hiburan yang disajikan dalam bentuk perlombaan agar lebih menarik,
salah satu dari hiburan tersebut adalah KARNAVAL. Karnaval adalah suatu kegiatan yang diikuti oleh siswa/i dari Sekolah Dasar sampai Sekolah
Menengah, Siswa/i yang terlibat dalam acara tersebut diwajibkan memakai
pakaian adat yang ada di Indonesia sesuai dengan pakaian adat yang ditunjuk, gunanya untuk saling menghargai setiap perbedaan. Bukan hanya
pakaian adat tetapi juga profesi, gunanya untuk menghormati dan menghargai setiap profesi yang dimiliki banyak orang. Nah di daerah kita ini
yaitu ABDYA (ACEH BARAT DAYA) juga mengadakan Karnaval yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2017, semua sekolah yang ada di ABDYA mengikuti acara tersebut salah satunya SMAN Unggul Tunas Bangsa.
SMA Unggul ini mengikuti karnaval dengan penuh semangat. Meskipun
SMA kami sudah banyak mengukir prestasi bukan berarti akan menang
dalam acara ini, maka dari itu kami mengikuti acara tersebut dengan sangat sungguh-sungguh. Menang kalah itu biasa tetapi ingat, yang menang
jangan angkuh dan yang kalah jangan mundur tapi bersifatlah yang kalah
tetap maju dan yang menang tetap mempertahankan.		

TUSA INFO UTAMA
FOTO SUASANA KARNAVAL
SMA NEGERI UNGGUL TUNAS BANGSA

TUSA INFO UTAMA
PAJAK BETUTUR

Pada hari jumat tepatnya tanggal 11 Agustus 2017, Siswa/i SMAN
Unggul Tunas Bangsa mengikuti acara pajak bertutur yang bertempat di
Aula SMAN Unggul Tunas Bangsa dalam rangka sosialisasi untuk mewujudkan generasi yang mempunyai kesadaran pajak yang di selenggarakan
serentak di Indonesia oleh direktoral jendral pajak. Acara tersebut dihadiri oleh 50 orang siswa-siswi SMAN UNGGUL TUNAS BANGSA
yang tiap-tiap kelas diwakili oleh 5 orang siswa dan 5 orang siswi. Acara
tersebut dibuka langsung oleh kepala sekolah SMAN UNGGUL TUNAS
BANGSA selanjutnya dilanjutkan dengan doa bersama kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi.
Pada acara tersebut dijelaskan tentang betapa pentingnya pajak
untuk kita karena sekitar 80% penghasilan negara berasal dari pajak dan
sisanya berasal dari minyak bumi dan lain-lain. Dan juga pegawai digaji dengan uang pajak dan uang pembangunan infrastuktur juga berasal
dari uang pajak mengingat betapa pentingnya pajak dan rencananya
akan dibuat kurikulum tentang perpajakan untuk dimasukkan ke dalam
pelajaran sekolah.
Di akhir acara juga diadakan sesi tanya jawab bagi siapa yang bisa
menjawab pertanyaan akan diberikan hadiah menarik. Setelah acara
juga ada foto bersama dengan anggota perpajakan. Acara tersebut berjalan sukses dan lancar hingga acara selesai.

PUISI

Tusa
Sastra

RINDU ATAP BIRU

Karya: Rozal Nawafil

Hari itu
Bulan beristirahat
Berganti singsingan fajar
Hari itu
Tetes embun melembut
Menyambut cerah mentari bersinar
Ketika itu
Kaki si muda bersafar
Melangkah ke gerbang ilmu
Ke arah padang cakrawala
Hari itu
Terlihat tatapan atap biru
Tersenyum indah menyambut si 		
muda
Waktu itu
Saat itu
Si muda belajar
Di padang ilmu
Belajar menjadi kita
Sebuah angkasa luas
Belajar
membagi rasa
Dimana jiwa mengepak bebas
Dingin terasa kala hujan menetes
Hati lepas menembus batas
Sejuk
di hati kala mentari menyengat
Si muda memulai perjuangan
Berjuang mengejar mimpi dan ke		 Dan ketika bel rindu menggema
Saatnya berhimpun di barisan rapi
banggaan
Puasakan asa nikmati prosesi
Belajar berjuang sebagai generasi muda
Bukan berjuang sebagai generasi penerus
Tapi berjuang sebagai generasi pelurus
Agen perubahan perbaikan bangsa
Manusia berguna bagi sesama

Tusa
Sastra

Saat itu
Di bawah atap biru
Kita riuh gembira tertawa sedih bersama
Berbagi segala rasa
Saling mengejek bukan berarti benci
Saling berbagi bukan berarti kasihan

Teringat kala itu
Kadang kenakalan kita lakukan
Hmm, syukur ada sang malaikat
Malaikat tanpa tanda jasa itu
Yang tanpa bosan mengarahkan
Yang memberi secuil harapan selaksa keberkahan
Setetes butir air segunung motivasi
Seperti rajut laba-laba yang selamatkan baginda nabi
Namun tanpa terasa
Saat perubahan telah tiba
Hari indah itu amat singkat
Rasanya tak ingin kebersamaan itu berganti
Namun, apa daya waktu terus berputar
Giliran mentari yang beristirahat
Digantikan bulan dan bintang harapan
Ketika sepi melangkah dalam kelam
Lari menyeka helaian kabut
Menyongsong rindu
Yang bersembunyi di pucuk-pucuk mimpi
Si muda sadar
Saat itu
Semua telah berlalu
Tak ada lagi langkah kaki
Tak ada lagi nasihat ajar sang malaikat
Tak ada lagi tawa sahabat tercinta
Tak ada lagi kisah cinta yang kadang menyakitkan
Tak ada lagi kebersamaan
Saat itu
Tak ada lagi senyum manis atap biru
Tinggal sepi yang merasuki kita
Bersama lembaran kenangan cerita masa lalu
Berjuang di luar atap biru
Melangkah menyeruak dalam pekatnya udara pagi

Tusa
Sastra

Saat ini
Kita telah terpisah
Kita kini berbeda
Putaran hidup pun membuat kita berubah
Tak ada lagi kita yg dulu bersama
Tak ada lagi cerita tentang kita
Hanya sesekali berjumpa
Hanya sesekali menyapa
Basa-basi bertanya-tanya
Kadang cerita iseng saja
Itupun melalui dunia maya

Saat ini
Si muda berjuang di jalan tersendiri
Kita kini berjuang di jalan masing-masing
Meninggalkan jarak dengan atap biru itu
Aku dan kamu kini saling tak tahu apa-apa
Tak ada lagi curahan tentang segala rasa kita
Hmm ...
Aku rindu pada kalian, kawan
Rindu kebersamaan indah di bawah atap biru
Namun inilah kehidupan
Tak ada yg bisa dipersalahkan
Memang begitu adanya yg harus dijalankan
Bukan mau-ku atau mau-mu dipisahkan
Tapi, percayalah kawan
Setiap detik kebersamaan
Setiap goresan kenangan
Masih tersimpan rapi dalam pikiran
Tetap melekat di hati entah sampai kapan
Berjanjilah satu hal, kawan
Perjuangan kita jangan berhenti
Jangan lupakan indahnya kebersamaan
Walau si muda berubah menjadi si tua
Berjanjilah
Semoga cita-cita kita terwujud
Tetap menjadi sahabatku
Berguna bagi bangsa dan agama
Membanggakan semua
Membanggakan atap biru
Salam rindu kawan
Salam rindu untukmu atap biru ku

PUISI

Tusa
Sastra

Darah Air Mata
Karya: Yelza Yurisqa

Mentari terbit dan tersenyum
Memberi kasih,cinta,dan rasa
Angin menari,membisik,berkata dengan senyuman
Rasa cinta yang seketika hadir menyelimuti
Seketika
Suara aneh yang menakutkan berkuasa
Tersenyum iya dengan angkuhnya
Dengan sombongnya ia menari dan terus tertawa
Tuhan....
Negeriku tak seindah dulu
Negeri ku dilanda api
Tiada ampun, tiada rasa kemanusiaan
Mereka menginjak harga diri kami
Tuhan....
Saudara saudara ku harus mati ditangan para kafir
Dimana rasa kemanusiaan?
Dimana rasa pembelaan?
Tanpa ada kesalahan,mereka tergeletak
penuh darah
Bercampur, Air mata

PUISI

Tusa
Sastra

Nyanyian Sahabat
Karya: Delni Ramadina

Berhentilah menangis
Berhentilah bersedih
Teruslah tersenyum
Teruslah tertawa
		Sahabatku,
		
Ku hibur kau dengan nyanyian rindu
		
Agar kau tak bersedih selalu
		
Ku ingin melihat kau tersenyum
		
Karena senyum itu yang membahagiakan ku
		
Sahabat ku tersayang,
Lupakan masalalu kelam
Bayangkan kebahagiaan di depan
Dengarlah nyanyian ku
Yang akan membuat kau melupakan semua masalalu kelabu
		Sahabatku tenanglah,
		
Kita akan selalu bersama
		
Melewati hari-hari biru
		
Bersama kita akan berbahagia selalu

CERITA

Tusa
Sastra

MISTERI

Karya: Lisa Elviani

Aku memiliki sebuah cerita, ntah itu menurut kalian menyedihkan
atau menyeramkan. Hari itu aku menyaksikan dibalik jendela sebuah gudang
terbengkalai,yaitu sebuah kejadian yang membuatku merinding,
kalian tau apa yang kusaksikan?
Aku melihat seorang anak yang kurasa anak tersebut sedang meregang
nyawa,tubuh anak itu sudah berlumuran darah tapi sayangnya aku tak dapat mengenali wajahnya, aku ingin menolong tapi ku rasa aku takkan bisa menolongnya.
Tepat pada jam 12:00 siang anak itu kehilangan nyawanya, setelah itu aku melihat
seseorang duduk mendekati jasad anak itu, aku menyaksikan semua itu. Satu persatu bagian tubuhnya dimutilasi oleh orang biadab itu,aku tidak tau apa kesalahannya, aku tidak tau dimana letak hati orang itu,bulu kudukku merinding, kaki dan
tangan ku gemetar, darah mulai bercucuran dari dalam tubuh anak itu, aku tidak
sanggup melihatnya, rasanya aku ingin memberontak akan ketidak adilan ini, tapi
aku hanyalah seorang bocah ingusan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang
aku melihat dia menguburkan atau lebih tepatnya menanam anak itu,dengan santainya dia melempar bagian-bagian tubuh anak itu sesuka hati dan menimbunnya dengan tanah, setelah itu dia pergi meninggalkan anak itu dengan tertawa
puas.Aku mengambil keputusan untuk mengikutinya,setelah sekitar setengah jam
berjalan aku menghentikannya,aku memanggilnya,aku menantangnya, "Hei kau
orang biadab,berbalik lah kebelakang dan lihat aku disini,aku menantang mu!",
tapi tunggu, mengapa dia tidak melihat dan mendengarkanku? lalu aku mencoba
nya sekali lagi"hei berhenti,kenapa kau tidak mendengarkan ku? kenapa kau membunuh anak itu?kenapa kau setega itu?"dia masih tak mendengarkanku, akupun
memberanikan diri untuk kembali ketempat dimana anak itu dibunuh, aku mulai mendekati tempat orang itu menanam tubuh anak itu, setelah ku bongkar aku
menemukan sesuatu, dan sekarang sesuatu tersebut sudah ada di tanganku, tanganku kembali gemetar,tangispun tak dapat kubendung lagi.

BERSAMBUNG...

Asal Usul Angka
Karya: Saskia Adha Falaqhi

TUSA FYI
Hampir tak ada Negara di dunia yang tak mengenal angka (bilangan).
Semuanya mengenal angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 0. Angka-angka itu
menjadi roh dalam ilmu matematika. Sulit dibayangkan, andai tak ditemukan
angka-angka tersebut.
Pada mulanya, angka nol digambarkan sebagai ruang kosong tanpa
bentuk. Angka 0 itu mempunyai dimensi garis yang tidak terputus dan garis
itu bisa di sebut juga tak terhingga.
"Jika suatu bilangan dibagi dengan nol, hasilnya tidak dapat didefinisikan.
Bahkan, komputer sekalipun tidak bisa terhitung jika tiba-tiba bertemu dengan pembagi angka nol".
Sebelum mengenal angka ini, orang sudah mengenal penulisan angka
seperti I, II, III, IV, V dan seterusnya. Ini kita mengenalnya dengan angka
Romawi. Karena dari sanalah angka ini lahir.
Kalian sadar gak sih, kalau sebnarnya angka yang sering kita tulis itu
angka arab? Lalu angka sebagaimana yang kita dapatkan dalam Al Qur'an.
Kita mengenal itu dengan sebutan angka arab. Padahal itu salah. Itu adalah
angka persia.
Sedangkan angka arab yang sebenarnya adalah sebagai mana yang
kita sering tulis. Yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.

