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Alhamdulillah,

 Puji syukur kehadirat Allah SWT  yang telah melimpahkan be-
gitu banyak rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesainya Buletin 
TUSA News edisi Vol. 3, No. 02, November 2017 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. 3 No. 
02, November 2017 ini, dapat menambah wawasan yang bermanfaat bagi 
para pembaca. Selamat Membaca.

Daftar Isi:
-SALAM REDAKSI
-TUSA PROFIL
-TUSA INFO UTAMA
-SEKILAS TUSA INFO
-TUSA SASTRA
-TUSA FYI
-KUIS
-WATCH ON!

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.

             ISSN : 2477-2860

SALAM REDAKSI

Susoh, Oktober 2017

     
Redaksi



TUSA PROFIL

Nama                  : Kafrawi, M.Pd
Nama Panggilan   : Pak Kaf
Tempat/Tanggal Lahir              : Simeulu, 16 September 1975

Jabatan                 : - Ketua Komite SMAN Unggul Tunas Bangsa
       - Kepala SMPN 2 Manggeng
  
Hobi      :  Membaca dan olahraga

Riwayat Pendidikan               :  -SD Inpres Kampung AIE
        -SMPN 1 Simeulu Tengah
        -SMAN 1 Simeulu Tengah
        -Unevirsitas Syiah Kuala (S1)
                                                         -Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan (S2) 

Motto                  :  “Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin”.

Harapan untuk siswa/i  :  “Do the best, be good, then you will be the best  
          best the best. 
          Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik,  
          maka anda akan menjadi orang yang terbaik”

          PROFIL Komite SMAN UNGGUL TUNAS BANGSA



TUSA PROFIL

Nama    : Alfi Syahril
Nama Panggilan  : Alfi / Syahril
Tempat/Tanggal Lahir : Blangpidie, 24 Desember 2001
Jabatan   : Pemimpin Redaksi Tusa News
Hobi   : Editing, Berhitung dan Bermain SepakBola

Riwayat Pendidikan : -TK Asyiah
     -SDN 3 Keude Siblah
     -SMPN Unggul Tunas Nusa
     -SMAN Unggul Tunas Bangsa

Riwayat Organisasi  :  - Pemimpin Redaksi TUSA News (2017)
      - Kepala Bidang Penalaran OSIS SMAN 
         Unggul  Tunas Bangsa (2017)
      - Wakil Kepala Bidang Penalaran OSIS SMAN  
              Unggul Tunas Bangsa (2016)

Motto   : “Teruslah Melawan Keraguan”.

Harapan   : "Dekatkan diri kepada Allah dan jangan 
      pernah lalai karena dunia hanya sementara”.

          PROFIL Pemimpin Redaksi



TUSA INFO UTAMA
Ulangan Berbasis Android

 Siswa/i SMAN Unggul Tunas Bangsa, mengikuti ujian harian berbasis an-
droid pertama. Ujian ini merupakan ujian berbasis android pertama yang dilak-
sanakan untuk wilayah Provinsi Aceh. 
 Sebelum ujian dimulai, para peserta ujian dipastikan bahwa HP/Android 
sudah dapat akses ke Server agar bisa login untuk mengikuti ujian dengan memasu-
kan username dan password masing-masing. 
 Ujian berbasis android ini bertujuan untuk memudahkan siswa-siswi, jika 
ada yang jawaban yang dirasa masih salah/ragu-ragu langsung diedit/perbaiki, 
tidak lagi menggunakan penghapus karet atau stipe-x karena media yang diguna-
kan bukan media kertas lagi.
 Ujian berbasis android tidak jauh berbeda dengan ujian berbasis komputer 
yang sudah pernah diikuti oleh siswa/i SMAN Unggul Tunas Bangsa, baik itu waktu 
ulangan semester maupun waktu UNBK ketika masih dibangku SMP hanya saja 
lebih mudah dan cepat karena menggunakan handphone sehingga lebih leluasa un-
tuk mengikuti ujian.
 Banyak sekali hal positif dari perkembangan teknologi salah satunya digu-
nakan sebagai metode pembelajaran di sekolah, sehingga selain memudahkan guru 
untuk mengajar, juga memudahkan siswa/i untuk menerima pelajaran yang disam-
paikan.



TUSA INFO UTAMA
SMAN Unggul Tunas Bangsa Juara 1 Pawai Ta'aruf

 

 

 Seluruh umat muslim yang ada di penjuru dunia telah merayakan 
Tahun Baru Islam yaitu 1 muharram 1438 Hijriah. Dalam rangka mem-
peringati tahun baru islam, SMAN Unggul Tunas Bangsa mengikuti aca-
ra Pawai Ta’aruf pada tanggal 21 September 2017 yang di ikuti beberapa 
sekolah dari SD, SMP dan SMA khususnya yang berada di wilayah Ke-
camatan Blangpidie, Susoh dan Jeumpa.
 
 Acara ini di selenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh 
Barat Daya. Tujuan acara ini yaitu untuk mempererat tali silaturahmi 
masyarakat Aceh Barat Daya dan membudayakan cara berbusana yang 
baik dan benar.

 Acara ini dimulai pada pukul 09.00 WIB s/d selesai. Para peserta 
berkumpul di Mesjid Agung, Guhang, Aceh Barat Daya. Mereka meng-
gunakan busana muslim, berjalan seperti kegiatan Karnaval berkeliling 
kota Blangpidie sambil bernyanyi lagu religi.



TUSA INFO UTAMA
Berikut pemenang Pawai Ta’aruf 1 Muharram :

Juara 1 : SMAN Unggul Tunas Bangsa
Juara 2 : SMAN Unggul Harapan Persada
Juara 3  : SMAN 6 Aceh Barat Daya
Harapan 1  : MAN Aceh Barat Daya
Harapan 2  : SMAN 1 Aceh Barat Daya
Harapan 3  : SMAN 3 Aceh Barat Daya



TUSA INFO UTAMA
Memperingati 1 Muharam 1439 H

  Kamis, 1 Oktober 2017 adalah hari yang sangat dinanti oleh seluruh umat 
muslim yang ada diseluruh penjuru dunia yaitu pergantian Tahun Baru Islam, 1 
Muharram 1439 Hijriah. Umat islam selalu merayakan hari yang sangat berhar-
ga ini, seperti salah satunya di SMAN Unggul Tunas Bangsa yang mengadakan 
Lomba Cerdas Cermat PAI dan MTQ. Lomba ini diadakan dalam rangka meray-
akan tahun baru islam dan juga untuk mengembangkan pengetahuan dibidang 
agama kepada siswa/siswi SMAN Unggul Tunas Bangsa. 
 Acara ini dilaksanakan di Aula Kompleks Sekolah Terpadu Bantuan Ko-
rea Selatan pada hari rabu tanggal 27 september 2017 dimulai pada pukul 09.00 
WIB s/d selesai. Lomba ini diikiuti oleh tiap-tiap perwakilan kelas.

PUTRA       

Juara 1 : Andi Juliansyah 
Juara 2 : Hanil Al Khaifi 
Juara 3 : Muradi Maiza  

MTQ



TUSA INFO UTAMA
FOTO SUASANA ACARA MEMPERINGATI 1 MUHARAM 1439 H

 SMA NEGERI UNGGUL TUNAS BANGSA

PUTRI    

Juara 1 : Annisa
Juara 2 : Meysa Gebrina R
Juara 3 : Maulidya Putri

Juara 1 Cerdas Cermat Pendidikan Islam-
Agama (CC Pai)

Juara 2 Cerdas Cermat Pendidikan Islam-
Agama (CC Pai)

Juara 3 Cerdas Cermat Pendidikan Islam-
Agama (CC Pai)

Ayo Nonton Video 
MTQ SMAN Unggul Tunas Bangsa 

di Channel Youtube TUSA News



Juara 2 Cerdas Cermat Pendidikan Islam-
Agama (CC Pai)

TUSA INFO UTAMA
Nonton Bareng G30S/PKI

 Kalian pasti taukan G30S/PKI? G30S/PKI merupakan singkatan dari Ger-
akan 30 September PKI, nah kita semua pasti tau kalau G30S PKI ini merupa-
kan Gerakan yang sengaja dibentuk oleh orang-orang PKI yang bertujuan untuk 
menguasai Republik Indonesia dengan mengubah Paham Ideologi Indonesia yaitu 
Pancasila menjadi Paham Komunis, hal ini sangatlah bertolak belakang dengan 
yang diharapkan oleh rakyat-rakyat Indonesia yang menginginkan keadilan serta 
kebebasan dalam segala hal yang positif, salah satu contohnya yaitu kebebasan 
dalam mengeluarkan pendapat, nah pada paham komunis itu sendiri kebebasan 
untuk menyampaikan pendapat masing- masing orang itu masih sangat dibatasi, 
hak untuk mengeluarkan pendapat hanya diperbolehkan untuk pemimpin-pem-
impin tertinggi dalam segala lembaga dan orang-orang yang memiliki pengaruh 
yang besar dalam hal politik. Selain itu, paham Komunis juga sangat bertolak be-
lakang dengan isi-isi dari Pancasila, salah satunya isi Pancasila yang sangat ber-
tolak belakang dengan Paham Komunis adalah Pancasila mewajibkan kita untuk 
percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa tapi Paham komunis tidak percaya akan 
adanya Tuhan.



TUSA INFO UTAMA

 30 September 2017 adalah tahun ke 52 sejak terbentuknya hingga dibubar-
kannya gerakan 30 september, nah pada tanggal 30 september 2017, diseluruh In-
donesia ditayangkan kembali film bersejarah tersebut, begitu juga di daerah kita 
ini Aceh Barat Daya pada malam tanggal 30 september diadakan nonton bareng 
yang diperbolehkan untuk hadir seluruh masyarakat Aceh Barat Daya, Selain itu 
SMAN UNGGUL TUNAS BANGSA pada keesokan harinya bertepatan pada 
tanggal 30 September 2017, juga mengadakan Acara Nonton Bareng di dalam ke-
las masing-masing yang didampingi oleh Bapak/Ibu Guru, yang bertujuan untuk 
mengingatkan kembali jasa-jasa para pahlawan revolusi untuk melawan para mu-
suh dalam selimut seperti PKI, menanamkan pada diri setiap siswa untuk tetap 
menjaga dan mempertahankan apa yang telah menjadi hak dan aturan Negara, 
mengajarkan pada kita semua untuk tidak menjadi pengkhinat seperti yang di-
lakukan oleh PKI pada bangsanya sendiri. "Jangan ajarkan pada diri sendiri un-
tuk menggoyahkan keyakinan yang sudah lama ada pada diri sendiri, tapi ajari 
diri kita sendiri untuk mempertahankan apa yang sudah seharusnya kita yakini"...
mmm



TUSA INFO UTAMA
Guru SMAN Unggul Tunas Bangsa Mendapatkan Juara 3 

Lomba Konstitusi  Negara Se-Aceh

 Banda Aceh, Enam guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Tingkat 
SMA dan SMK meraih hadiah utama paket umrah setelah memenangi lomba pemil-
ihan anugerah konstitusi yang berlangsung di Hotel Daka Banda aceh 5-9 Oktober 
2017.
 Lomba tersebut bertujuan untuk lebih memahami konstitusi negara dalam 
menguatkan ideologi kebangsaan dan menumbuhkan semangat nasionalisme yang di-
transfirmasikan guru ppkn kepada para siswa di sekolahnya. Dan keenam guru terse-
but antara lain:
- Dedi Kurniawan, M. Pd (guru SMAN 4 Kejuruan Muda Aceh Tamiang)
- Aini Zakiyah, SH, M. Pd (guru SMAN Unggul 8 Takengon)
- Musriadi, S. Pd ( guru SMAN Unggul Tunas Bangsa Abdya )
- Rahayu Sehat Widodo, M. Pd ( guru SMKN 1 Bener Meriah)
- Eddy Nur, M. Pd ( guru SMKN Bandar Baru Pijay )
- Fedy Thalib (guru SMKN Lhokseumawe)

 Dari keenam guru tersebut, salah satu diantaranya berasal dari perwakilan 
SMAN Unggul Tunas  Bangsa Abdya yaitu pak Musriadi. Hal itu merupakan suatu 
prestasi yang sangat membanggakan karena berhasil mendapat peringkat ke-3 se-Aceh 
dan kami sebagai siwa/i (Warga) SMAN Unggul Tunas Bangsa tentunya sangat bangga 
dan bersyukur atas prestasi yang telah diraih oleh Pak Mus dan semoga kami juga bisa 
membanggakan nama Abdya khususnya SMAN Unggul Tunas Bangsa tercinta untuk 
ajang perlombaan ke depannya. Sekali lagi selamat atas keberhasilan yang telah bapak 
raih.



TUSA INFO UTAMA
Belajar di Luar Kelas

  

 Pernah gak sih kalian dengar penggalan lirik lagu atau puisi ini? 
“Semua orang itu guru, alam raya sekolahku”.  Lirik ini memberikan pesan 
kepada kita baik selaku guru ataupun manusia pada umumnya, bahwa 
kalau mau belajar itu tidak harus didalam kelas. Kita bisa memanfaatkan 
lingkungan sekitar (alam raya) untuk dijadikan sumber dan tempat bela-
jar.
 Kegiatan belajar diluar kelas akan mendukung semangat belajar 
siswa. Di SMAN Unggul Tunas Bangsa, belajar diluar kelas  dilakukan 
pada saat les atau belajar sore.  Kegiatan ini dapat membunuh kejenuhan 
siswa didalam kelas, pelajaran bersifat nyata, dan bisa praktek langsung.

 Banyak mamfaat yang di peroleh dari kegiatan belajar diluar ke-
las (outdoor study)  seperti; mendorong motivasi belajar siswa dan guru 
mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan.



TUSA INFO UTAMA
HUT TNI ke-72

   05 Oktober 2017 adalah hari ulang tahun TNI ke-72, nah dalam 
rangka memeriahkan HUT TNI Ke-72 ini, kodim Aceh Barat Daya 
mengadakan berbagai perlombaan, diantaranya baca puisi, tari daerah 
dan paduan suara (obade), perlombaan ini diikuti oleh SMA/SMP sed-
erajat yang berada di kawasan ABDYA salah satunya SMAN Unggul 
Tunas Bangsa. SMAN Unggul Tunas Bangsa mewakili kodim ABDYA 
dalam bidang seni tari yang kemudian dipertandingkan di Korem Aceh 
Barat.Perlombaan Hut TNI ke-72 ini diadakan untuk menggali dan 
mengembangkan serta menjaga kelestarian budaya daerah khususnya 
Aceh. Sementara itu dari hasil penilaian juri dalam bidang seni tari 
daerah, juara satu diraih oleh perwakilan kodim Aceh Selatan, juara 
dua diraih oleh perwakilan kodim Sabang dan juara tiga diraih oleh 
perwakilan kodim Abdya yaitu SMAN Negeri Unggul Tunas Bangsa.



TUSA INFO UTAMA
Pertandingan Persahabatan Melawan SMAN Unggul 

Harapan Persada

 Pertandingan persahabatan dalam bidang sepakbola antara SMAN Harapan 
Pesada vs SMAN Tunas Bangsa  dilaksanakan pada Sabtu (14/!0) di lapangan sepak-
boa SMAN Harapan Persada. Pertandingan ini dibuat oleh SMAN Harapan Persada 
dengan tujuan untuk menjalin persahabatan dan mempererat silaturrahmi antara 
kedua belah pihak.  

 Sayangnya pada saat permainan berlangsung salah satu pemain dari SMAN 
Tusa membobolkan bola kegawangnya sendiri yang membuat tim SMAN Harpa 
mendapat point . Namun pada akhirnya,pertandingan persahabatan ini dimenang-
kan oleh SMAN Tunas Bangsa dengan score akhir 3-2. Pemain- pemain dari SMAN 
Tusa yang berhasil memboboblkan bola ke gawang SMAN Harpa adalah Muham-
mad Fuad Zaki, Aries Maulana dan Alfi Syahril. Sedangkan dari SMAN Harpa ada-
lah Said Naufal Fadhil.

 Dengan dilakukannya pertandingan persahabatan ini diharapkan agar 
siswa-siswa dari kedua sekolah ini dapat terus menjalin persahabatan dan tidak ada 
permusuhan di antara kedua belah pihak. 



TUSA INFO UTAMA
Foto Pertandingan 

SMAN  Unggul Tunas Bangsa  VS  SMAN Unggul Harapan Persada 



TUSA INFO UTAMA

Pertandingan Persahabatan Melawan SMKN 1 Abdya

 28 Oktober 2017, dua Sekolah mengadakan pertandingan Sepak Bola, 
pertandingan yang dimaksud disini bukan dalam hal yang negatif, tetapi pertand-
ingan ini memiliki banyak sekali sisi positifnya, selain itu pertandingan ini juga 
RESMI dari OSIS kedua sekolah tersebut, salah satu sisi positifnya adalah pertand-
ingan ini dilaksanakan guna untuk menjalin persahabatan, selain itu pertandin-
gan ini juga dapat menjaga tali silahturahmi antar sesama sekolah menengah atas. 
Pertandingan ini adalah pertandingan antara SMAN Unggul Tunas Bangsa dengan 
SMKN 1 ACEH BARAT DAYA yang dilaksanakan di Lapangan SMAN Unggul Tu-
nas Bangsa, dalam acara persahabatan kali ini SMKN 1 ACEH BARAT DAYA lah 
pemenangnya dengan skor 5:2, meskipun begitu kemenangan bukanlah akhir dari 
segala nya, selagi mampu lakukanlah, jangan mudah menyerah bahkan putus asa.
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 Blangpidie, Aceh Barat Daya – Kegiatan seleksi teater Sanggar Merah 
yang berlangsung pada hari minggu, 24 september 2017 pada pukul 10.00 s/d 
18.00 WIb yang bertempat di gedung PKK Aceh Barat Daya. Acara ini diikuti 
oleh 20 orang peserta dari sekolah SMA yang berada dikawasan Aceh Barat 
Daya, termasuk siswa/i SMAN Unggul Tunas Bangsa.
 Peserta teater yang di seleksi oleh panitia harus berdasarkan nomor urut 
(audisi). Para peserta teater benar benar berlatih sangat giat dan tekun hing-
ga saat tampil pun mereka sangat antusias dalam berakting dan terlihat me-
nakjubkan. Untuk masuk kedalam teater sanggar merah tidaklah gampang. 
Karena mereka harus benar-benar menjiwai karakter-karakter yang diberikan 
juri kepada peserta. Dan lawan mereka juga tidak gampang karena peserta yang 
mengikuti seleksi teater bukan orang sembarangan tapi orang yang memang 
sudah ahli dalam berakting. 
 Seleksi teater diaudisikan untuk mencari bakat-bakat akting yang terpen-
dam dan juga untuk melestarikan teater Aceh. Didalam berteater para peserta 
seleksi teater saat tampil harus memiliki ekspresi (mimik wajah), pengaturan 
suara (lembut, keras, lantang), tata letak gaya gerakannya juga harus menarik.
 Didalam seleksi teater para peserta awalnya terlihat gugup tapi saat tampil 
di depan juri para peserta terlihat sangat menakjubkan dengan akting mereka 
yang terlihat bagus karena ketekunan, giat dan keseriusan mereka dalam berak-
ting.

Seleksi Teater Sanggar Merah



PUISI

Tusa
Sastra

Karya: Nabila Sukma

Dear ayah

Ayah... 
Putri kecilmu kini telah beranjak remaja
Ayah...
Aku rindu
Rindu pelukan hangat darimu
Rindu akan kasih sayang mu
Rindu semua kenangan indah saat bersama mu

 Tapi...
 Allah berkehendak lain
 Allah lebih menyayangi mu daripada aku
 Kini kau tenang di alam sana

Ayah... 
Hafalan ini aku persembahkan untuk mu
Semoga saja hafalan ini bisa menyampaikan rindu ku padamu
Tak hanya itu 
Suatu saat nanti aku juga ingin dipertemukan dengan mu kem-
bali dalam surganya 
Ayah... 

1

2



Kepalaku terbentur dermaga saat aku menyelamatkan kakakku dan aku terpaksa 
dirawat di rumah sakit karena luka sobek yang parah. Aku koma selama 3 minggu. 
Saat Aku terbangun, tidak ada yang menyambutku. Memang kejadian jatuhnya kak-
akku adalah kecelakaan. Tapi tidak seharusnya begini. Aku dikucilkan hingga aku 
tamat sekolah menengah. Yang lebih parahnya lagi, saat aku menarik kursi meja ma-
kan untuk duduk, ibuku berteriak dan berlari menjauh dariku. Aku tahu kalau bekas 
luka di kepalaku terlihat mengerikan. Aku sedikit sakit hati melihat perlakuan ibu 
kepadaku. Lalu, aku beranjak menuju kamarku. Aku sekamar dengan kakakku. Saat 
Aku membuka pintu kamar, kakakku terlihat kaget. Kurasa ia terkejut melihatku. Ia 
sedang menulis sesuatu di buku hariannya. Lalu aku mendekat dan melihat apa yang 
ia tulis. Entah kenapa ia membiarkanku melihat isi buku hariannya. Biasanya dia 
sangat sensitif jika menyangkut Privasinya. Disana tertulis ‘Agustus, 27, 2020. James 
Cooper, W-D ’. Aku juga melihatnya menulis ‘Jane Smith, C-S’. Itu adalah nama 
ibuku. Saat Aku ingin bertanya, ia keluar dari kamar dan membawa sebuah tisu. 
Mungkin ia mau membuang tisu itu ke tempat sampah.

1

2Pada suatu malam, aku melihat seorang wanita yang dikejar oleh seorang pria. Wani-
ta itu sempat melihatku berdiri dibalik jendela kamar. Lalu saat aku berbalik, tiba-ti-
ba pria yang mengejar wanita itu berada di kamarku. Iya berbicara kepadaku seperti 
sedang menanyakan sesuatu seraya menggerak-gerakkan tangannya seperti meng-
gambar sebuah segitiga. Gesturnya mengatakan seolah-olah ia kehilangan sesuatu. 
Hanya saja, aku tidak dapat mendengar suaranya walaupun kondisi pendengaranku 
normal. Ia terus berbicara padaku sampai aku terpojok ke lemari. Tiba-tiba saja pintu 
lemari terbuka dan wanita yang dikejarnya keluar dari lemari itu dan seketika wanita 
itu keluar kamarku dengan melompat dari jendela. Lalu, aku tersentak. Untung aku 
masih baik-baik saja. Itu hanya mimpi. Bahkan kasurku sedikit kusut seperti sebel-
umnya dan juga pintu lemariku masih terbuka seperti sebelumnya.

Riddle Story

KUIS



Kini ia sudah tiada lagi. Pihak rumah sakit tidak sanggup lagi mengoba-
ti penyakit yang ia derita. Aku bangun dan memeluk badannya. Kali ini 
terasa sangat ringan. Mungkin seluruh beban dan deritanya telah diangkat. 
Dokter yang menangani penyakit adikku baik sekali. Ia mengatakan bahwa 
aku tidak perlu membayar biaya pengobatan. “Dia telah mengorbankan 
segalanya. Benar-benar anak yang kuat” kata dokter. Aku menghapus air 
mata di pipi. Ya, dia memang anak yang kuat.
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Tusa
Sastra

CERITA 

Karya: Lisa Elviani

 Aku pun kembali meletakkan sesuatu yang kupegang tersebut ketempat di-
mana aku mengambilnya, aku berdiri, berbalik arah dan kemudian berjalan men-
uju rumahku. Sesampainya aku dirumah, aku melihat seseorang sedang berbicara 
dengan ibuku, aku tidak bisa melihat orang itu dengan jelas tapi aku bisa melihat 
dengan jelas air mata ibuku jatuh dipipinya, tapi sepertinya aku pernah melihat 
sosok orang itu disuatu tempat, aku curiga dengan apa yang mereka bicarakan, aku 
yakin itu adalah sesuatu yang sangat penting,aku pun mencoba untuk mendengar-
kan apa yang sedang mereka bicarakan, ya sekarang aku dapat mendengar semua 
yang sedang mereka bicarakan, SEMUANYA. Sekarang aku melihat orang itu su-
dah bersiap-siap untuk pergi dari rumahku, aku bersembunyi dibalik tembok ru-
ang tamu dan kurasa orang itu tidak menyadari kehadiranku disini. Setelah orang 
itu pergi, aku langsung masuk kekamarku karna aku tidak ingin bertanya apapun 
pada ibuku, semuanya sudah jelas, sekarang tugas ku adalah mencari informasi 
sebanyak-banyaknya tentang orang itu. Aku dan ibuku tinggal dirumah ini den-
gan beberapa pembantu lainnya, rumah ini terasa sepi sejak kepergian ayahku 
yang dikarenakan kecelakaan, kurasa itu tidak murni kecelakaan melainkan ada 
sabotase seseorang. Sekarang lupakan permasalahan itu, aku hanya ingin fokus 
untuk mengungkapkan siapa orang yang ada dibalik air mata ibuku, karna su-
dah cukup kehilangan seorang ayah yang aku cintai, untuk yang ini aku tidak in-
gin kehilangan satu-satunya orang yang kusayang dan yang kumiliki didunia ini.
Keesokan paginya aku bangun dari tidurku, aku segera membersihkan wajahku 
dan kemudian berjalan menuju ruang makan, tapi tak ada seorang pun yang aku 
temui di ruang makan, aku mencari ibuku diruang tamu, didapur, didepan, bah-
kan ditaman belakang rumah ku juga tetap sama tidak ada satu pun yang dapat aku 
temui."Halloooo, ada orang disini?" tidak ada jawaban, kucoba sekali lagi "Ma, bi, 
pak ujang, kalian dimana? kenapa tidak ada yang menjawab? ayolah keluar, jangan 
bermain-main, ini bukan hari ulang tahun ku loh, tapi kok kalian pada sembunyi-
sembunyi gitu?" tapi tetap tidak ada yang menjawab, ah mungkin mereka semua 
sedang keluar atau mungkin pembantuku pada pulang kampung,ya bisa jadi sih.

BERSAMBUNG...

MISTERI

.....sambungan Edisi sebelumnya




