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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. 03, Desember 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.
03, Desember 2017 ini, dapat menambah wawasan yang bermanfaat bagi
para pembaca. Selamat Membaca.
Susoh, Desember 2017
					
Kirimkan Karya Sastramu Ke Buletin
TUSA News, bagi karya yang cukup
Redaksi
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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TUSA INFO UTAMA
Milad Pramuka

Rabu, 15 November 2017 Kwartir Cabang Aceh Barat Daya mengadakan
acara Upacara bersama anggota Pramuka yang bertujuan untuk memperingati
hari Milad Pramuka Indonesia. Acara ini dilaksanakan di lapangan SMAN Unggul Tunas Bangsa, Desa Padang Meurante, Kec. Susoh, Kab. Abdya yang bertema
"Bekerja untuk kaum muda mewariskan yang terbaik bagi Bangsa" Acara tersebut
dimulai pada pukul 09.00 Wib s/d selesai. Yang mengikuti acara upacara tersebut
bukan hanya anggota Pramuka dari SMAN Unggul Tunas Bangsa tetapi anggota
Pramuka dari tiap-tiap sekolah juga diundang untuk hadir dan melaksanakan
upacara tersebut. Yang diikuti dari kalangan SIAGA, PENGGALANG dan PENEGAK se-Aceh Barat Daya.

TUSA INFO UTAMA
Persami Pramuka

4 November 2017, Pramuka Gudep 052-053 SMAN Unggul Tunas Bangsa mengadakan Acara PERSAMI (Perkemahan Sabtu Minggu) dikompleks SMAN Unggul Tunas Bangsa. Kegiatan ini dimulai
dari hari Sabtu sore sampai hari Minggu sore. Dilaksanakannya acara
ini bertujuan untuk melantik kacu anggota baru dan ingin menimbulkan rasa kebersamaan antar anggota Pramuka SMAN Unggul Tunas
Bangsa. Yang mengikuti PERSAMI tersebut adalah sebanyak 62 orang
yang termasuk panitia dan pembina. Kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan apel, membuat tenda bersama, membuat yelyel, mempelajari materi yang diberikan oleh panitia, jurit malam (mencari kacu yang telah
disembunyikan panitia), Outbond dan melantik kacu anggota baru.

TUSA INFO UTAMA

TUSA SEKILAS INFO

Sosialisasi Bank Indonesia

Aceh Barat Daya - Bank Indonesia Perwakilan Aceh mengadakan sosialisasi ciriciri keaslian uang Rupiah dan Budaya cinta rupiah yang dilaksanakan pada hari
kamis, tanggal 23 November 2017, pada pukul 08:45 WIB s/d Selesai, yang bertempat di Aula Kompleks Sekolah Terpadu Bantuan Korea Selatan.
Acara ini diikuti oleh seluruh Warga SMA Negeri Unggul Tunas Bangsa yang berjumlah 200 peserta, yang melibatkan Siswa/i, Dewan Guru serta Staf SMA Negeri
Unggul Tunas Bangsa. Acara sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah dan Budaya
cinta rupiah ini dibuka oleh Bapak Zainal Amri, S.Pd selaku Kepala Sekolah.
Sebelum memasuki sesi tahap tanya jawab para peserta diberi pemahaman terlebih dahulu tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah dan budaya cinta rupiah yang
disosialisasikan langsung oleh Pihak Bank Indonesia Perwakilan Aceh.
Setiap peserta yang mengajukan pertanyaan/menjawab pertanyaan diberi hadiah dan juga tak lupa dalam bersosialisasi ibu Maryuni selaku Perwakilan Bank
Indonesia memperkenalkan dan memberi pemahaman tentang uang rupiah baru
yang terdiri dari 7 pecahan uang rupiah kertas dan 4 pecahan uang rupiah logam.
Sosialisasi ini dibuka bertujuan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman
tentang pentingnya menjaga dan menstabilkan nilai rupiah dan untuk menghindari
pemalsuan uang yang sedang marak-maraknya dikalangan remaja.

TUSA INFO UTAMA
Kegiatan Tes Urin

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh menggelar Sosialisasi
Pencegahan, Pemberantasa, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN) di Lingkungan SMA Se-Aceh Tahun 2017.
Pada Selasa (9/11) BNN melaksanakan Sosialisasi tersebut untuk Wilayah
Aceh Barat Daya. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Kompleks Sekolah Terpadu Bantuan Korea Selatan. Acara ini melibatkan Siswa/i SMA yang ada di
Aceh Barat Daya yang hanya diwakili oleh 20 orang per sekolah dengan jumlah
total 300 orang peserta.
Setelah acara Sosialisasi berakhir di lanjutkan dengan kegiatan Pemeriksaan Tes Urine yang dilaksanakan langsung oleh Pihak Panitia BNN Perwakilan
Provinsi Aceh. Pemeriksaan urine adalah salah satu langkah deteksi dini bagi
Siswa/i agar tidak terlibat Narkoba dalam bentuk apapun.
Hasil Tes Urine ini nantinya akan dibagikan kepada setiap SMA yang
Siswa/i nya, mengikuti tercatat sebagai peserta pada acara tersebut.

TUSA INFO UTAMA
Duta Pelajar Sadar hukum

Kejaksaan Negeri melakukan Seleksi Duta Pelajar Sadar Hukum,
Rabu (29/11) di Aula PPMG Wilayah VIII. Seleksi ini diikuti oleh 20 Sekolah Tingkat SMA/SMK di Abdya, masing-masing sekolah mengirimkan
dua peserta perwakilan sekolah yakni laki-laki dan perempuan. SMAN Unggul Tunas Bangsa di wakili oleh Veri Gunawan dan Sayuna Maulida Putri.
Kegiatan seleksi ini terdiri dari dua tahap yaitu tahap ujian tulis dan lisan. Pada tahap seleksi pertama semua perwakilan dari setiap sekolah mengikuti ujian secara sekaligus, juri membacakan soal dan langsung dijawab oleh peserta dengan waktu yang diberikan oleh juri sesuai
dengan bobot soal. Setelah itu dipilihlah Juara 1, 2 dan 3 yakni laki-laki dan
perempuan dari hasil ujian tulis tersebut yang akan lanjut ke babak final.
Pada tahap seleksi kedua, disini perserta di tanya tentang berbagai pendapat undang- undang dan narkoba serta yang berkaitan dengan Kejaksaan dan
Kepolisian. Duta Pelajar Sadar Hukum yang akhirnya terpilih dan mewakili Abdya ke tingkat Provinsi adalah Veri Gunawan ( SMAN Unggul Tunas Bangsa) dan
Husnul Khawatin Nisa (SMKN 4 Abdya) sebagai juara satu. Juara II Duta Pelajar
Hukum Adalah Reza Juliansyah (SMAN Unggul Harapan Persada) dan Sayuna
Maulida Putri (SMAN U Tunas Bangsa) dan Juara III Duta Pelajar Sadar Hukum
adalah Bayan Armayani (SMA Babul Istiqomah) dan Nallis (SMAN 8 Abdya).
Juara 1, 2 dan 3 mendapat sertifikat dan bonus dari Kejaksaan Negeri
Aceh Barat Daya.

TUSA INFO UTAMA
Simulasi 1 UNBK

SMA Negeri Unggul Tunas Bangsa ikut melaksana Simulasi 1 Ujian
Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Senin (13/11), sebanyak 63 siswa
mengkuti simulasi ini selama 3 hari berturut-turut mulai dari pukul 07.30 s/d
selesai.
Peserta yang mengikuti Simulasi ini adalah mereka yang duduk di bangku Kelas XII yang merupakan calon Peserta UNBK 2017/2018.
UNBK yang akan datang ini merupakan UNBK yang ke-3 yang dilaksanakan oleh SMAN Unggul Tunas Bangsa karena fasilitas Lab. Komputer juga
memadai dan sangat mendukung untuk melaksanakan UNBK yang dimulai
dari tahun 2015/2016.
Kegiatan Simulasi ini merupakan kegiatan rutin yang diikuti oleh SMAN
Unggul Tunas Bangsa sesuai dengan jadwal yang diterapkan oleh Pemerintah.
Simulasi ini begitu sangat penting dimana hasil dari simulasi tersebut akan diumumkan sehingga kita bisa tau sejauh mana kemampuan kita pada saat simulasi
untuk persiapan menghadapi UNBK nantinya.

TUSA INFO UTAMA
Pelatihan Rapai Geleng

Sebentar lagi SMAN Unggul Tunas Bangsa akan mengadakan Pageran
Seni (PENSI) yang direncanakan akan dilaksanakan setelah Ujian Semester
berakhir yaitu pada tanggal 6 Desember 2017 yang akan berlangsung selama
tiga hari berturut-turut. Acara ini merupakan Acara Tahunan yang bisa dibilang wajib diadakan dan menjadi ciri khas dari SMAN Unggul Tunas Bangsa
Salah satu dari perlombaan tersebut adalah rapai geleng. Tiap kelas sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan penampilan rapai geleng terbaik untuk
pensi nanti dan latihannya dibimbing langsung oleh Pak Mursyidin (Pak TM)
selaku Guru Seni Budaya. Latihan tersebut dilakukan di ruang seni dan pastinya sangat melelahkan karena harus memukul gendang dan butuh tenaga
yang besar untuk bermain rapai, jika salah harus diulang lagi sampai semua
pemain bisa. Dan sekarang persiapan mereka rata-rata sudah 85%. Selain itu,
pelatihan ini juga bertujuan untuk menghasilkan bibit penari rapai gelang di
Abdya yang juga merupakan daerah asal tarian tersebut. Seluruh siswa lelaki
di SMAN Unggul Tunas Bangsa di tuntut untuk bisa bermain tarian tersebut
sehingga membuat mereka bisa mengembangan budaya ini, terutama jika
siswa tersebut kuliah di luar daerah. Kami tentunya sangat menantikan pertunjukan rapai geleng di pensi nanti, tetap semangat dan semoga bisa menampilkan yang terbaik.

TUSA INFO UTAMA
Penampilan Rapai Geleng

14 November 2017, SMAN UNGGUL TUNAS BANGSA kembali menampilkan salah satu bentuk keseniannya yaitu Rapai Geleng.
SMAN Unggul Tunas Bangsa ini diundang oleh pihak Panitia Dekranas,
Rapai Geleng ini sendiri diadakan untuk menyambut kedatangan Ibu Bupati dan
Perwakilan dari Ibu Gubernur Provinsi Aceh dalam rangka Dekranas yang diadakan di Desa Padang, Kec. Manggeng, Kab. Abdya yang dihadiri oleh Bapak/Ibu
dan undangan terbuka.
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Tusa
Sastra

Tumpuan Sunyi
Karya: Arjun Mufida

Duduk hadap termangu
Wadah Pengembara setara
Organ tumpuk merujuk
Mengarah citra insani

Antara pribadi
Bukti dari sunyi
Pikir hanya sugesti
Menghampiri sepi
Namun dapat mengarang
Irama alam kupandang melayang
Lahir...
Hidup...
Suka... Duka...
Akhir kata kembali tanpa kata
Akhir pikir
Aku kembali
Dari tumpukan sunyi
Hampir tak punya arti

Syair

Tusa
Sastra

Warong Kupi
Karya: Teuku T Marzal WTC

Bak suboeh buta
Rame ureung ka megumpoi
Disagoe waroeng
chang beureukah kupi pancong
Bak peugah haba
laen peugah laen keunira
Geutabu fitnah
mandum haba yang hana guna
Di awak kantoe
Tamoeng siat teubit u lua
Jep kuphi yahwa
Abeh buleun sigoe keunira
Waroeng kupi...
sabe peunoh hana tom sepi
Waroeng kupi...
ureung be’o berdiskusi

Etika dan Moralitas Kewarganegaraan
Teuku T Marzal

FYI
Etika dan Moral
Etika merupakan kebiasaan tata cara atau sikap dan perilaku kita
dalam lingkungan masyarakat. Untuk memahami moralitas itu sendiri
kita harus mengetahui struktur dan sistem atau peraturan yang ada pada
sesuatu itu, sederhananya moral adalah penilaian tentang sesuatu atau
yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau sikap.
Kewarganegaraan
Kewarganegaraan merupakan keanggotaan sesorang dalam suatu
satuan politik khusus nya negara dengan hak untuk berpartisipasi dalam
kegiatan politik dan lain-lain sesuai dengan undang undang yang berlaku pada negara tersebut.
Etika dan Moralitas kewarganegaraan
Moralitas kewarganegaraan adalah perilaku atau sikap kita sebagai warganegara. kita sebagai warga negara indonesia harus menerapkan
etika dasar dalam konteks kewarganegaraan dengan cara menjalankan
kehidupan berbangsa dan bernegara menurut nilai-nilai Pancasila dan
UUD 1945. Ketika berbicara lebih lanjut, etika dan moral kewarganegaraan terbagi menjadi empat, yaitu:

Etikan dan moral individual
Yaitu yang lebih menyangkut dengan dirinya sendiri. Salah satu prinsip
yang secara khusus dan relevan yaitu prinsip integritas pribadi, yang
berbicara mengenai perilaku individual tertentu dalam rangka menjaga
nama baiknya sebagai pribadi yang bermoral
Etika dan moral sosial
Yaitu yang mengacu pada kewajiban, hak dan perilaku manusia dalam
bertinteraksi sesamanya didalam lingkungan masyarakat. Karna sesuai
hakikatnya manusia yang merupakan makhluk sosial tidak bisa lepas
dari bantuan atau membantu orang lain.
Etika dan moral politik dan pemerintahan
Yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,efisien dan efektif dan menjunjung tinggi nilai demokrasi. Yang bercirikan keterbukaan, tanggung jawab, menerima akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat
orang lain yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia
dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.
Etika dan moral penegakan hukum
Yaitu untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan
hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan kepada hukum dan peaturan yang berpihak kepada keadilan. Poin ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara dihadapan hukum.

TUSA EXTRA
Tes Otak Anda! Dengan Membaca Tulisan yang Berantakan
www.wajibbaca.com
Percaya atau tidak, Murenut sautu pelneitian di Uinervtisas Cmabridge,
urutan huruf dalam kata tidak penting. Ckuup huurf petrama d, an trekahhir ynag
ada pdaa tepmatyna. Siasyna bsia dtiluis berantaakn, teatp ktia daapt mebmacayna. Ini dsieabbkan kaerna oatk ktia tdiak mebmcaa huurf per hruuf, nmaun ktaa
per ktaa. Laur bisaa kan?
"slaam unutk kleuraga... seaht slealu...drai tmeanmu."
Sdaar aatu ngagk adna brau sjaa mambcea dgnaen tiluasn ynag braentakan.
inlaih khebeatan oatk mansuia, alpagi ynag nyitpain oatk ktia, Allah yang Maha
Sempurna.
Gimana? Bisa ditangkap kan maksudnya?
Bagi yang bisa membaca ini, berarti otak kanan dan kirinya masih berfungsi baik
Ayooo baca biar gak Alzheimer......
# Ayo Senam Otak #
Silahkan di baca dan terjemahkan pesan berikut ini:
P354N 1N1 11131118UK71K4N 841-1W4 074K
K174 8154 1113L4KUK4N 1-14L Y6 LU412 81454
1113N4KJU8K4N!
P4D4 4W4LNY4 T312454 5UK412 74P1 5373L41-1
54111P41 D1841215 1N1 P1K1124N K174 8154
111311184C4NY4 53C4124 07O1114715 74NP4
8312P1K112 841-1W4 K174 111311184C4 4N6K4.
84N664L41-1! K4123N4 1-14NY4 0124N6-0124nN6
731273NTU Y4N6 8154 111311184C4 P35AN 1N1.
PL3453 F012W412D 1F U C4N 1234D 71-115 111355463

Jawaban Reddle Story

1

Sebenarnya si aku sudah meninggal karena luka parah sewaktu jatuh
didorong kakaknya yg agak phsyco ke laut. Tisu itu akan digunakan
untuk membekap ibunya supaya pingsan dan mudah untuk dibunuh

2

Sebenarnya wanita itu benar benar keluar dari lemarinya. Si aku gak
bisa dengar pria itu karena si pria bisu. Wanita itu adalah waria yg hobi
mencuri pakaian dalam pria, karena itulah dia dikejar

3

Biaya pengobatan adiknya gratis karena dokternya sudah mengambil seluruh organ dalam adiknya. Karena itulah ketika dipeluk tubuh
adiknya terasa sangat ringan

Tusa
Sastra

Cerita

MISTERI

Karya: Lisa Elviani

.....sambungan Edisi sebelumnya
Ku lihat kalender yang tergantung dibawah foto keluarga kami.Kulihat angka yang ada di kalender tersebut dan aku menyadari bahwa hari ini tepat dua
tahun setelah kepergian ayahku."Aku merindukan mu yah,andaikan kau ada disini
sekarang,ditengah-tengah kehangatan keluarga kita"aku bergumam dalam hati.Ya
pagi ini aku merindukan ayahku,ku pergi ke makam nya.Tapi sesampainya disana aku melihat ada banyak orang disana,ya kupikir wajar sajakan banyak orang
karna hari ini adalah hari meninggalnya ayahku yang terjadi dua tahun lalu,sekitar
dua puluh meter jarakku dari makam ayahku dan dari sini aku dapat melihat lebih jelas siapa saja yang ada disana,ternyata ibuku juga disana,disamping makam
ayahku,ibuku duduk disana diatas MAKAMNYA.Ya,makam ibu dan ayahku memang bersebelahan,kalian bingung bukan apa yang terjadi dengan ibuku?,baiklah
akan ku jelaskan,saat aku melihat ibuku berbicara dengan orang yang tak kukenal kemarin,sebenarnya itu hanyalah ingatan dan halusinasiku tentang tragisnya
peristiwa pembunuhan ibuku,aku pulang sekolah dan kutemukan ibuku sudah
tergeletak dilantai ruang tamu dengan penuh lumuran darah,saat ku lihat ke arah
pelakunya ternyata pelaku nya tak lain adalah Pak Ujang(pembantuku),kamu tau
apa yang aku rasakan saat itu?Hati ku sangat terpukul dan rasanya aku ingin mengakhiri hidupku,aku bertanya padanya apa salah ibuku sampai dia tega membunuh
nya,tapi dia hanya menjawab"Dendamku sudah terbalaskan,ayahmu,ibumu,dan
sekarang giliranmu".Tanganku ditarik dengan keras,mataku ditutup,dan kalian
tahu apa yang terjadi akhirnya?mayat mutilasi yang kusaksikan hari itu tak lain
dan tak bukan adalah "TUBUHKU"

Buk Suratna

Buk Zurinaa

