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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. 4, No. 01, February 2018 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. 4 No. 01, 
Februari 2018 ini, dapat menambah wawasan yang bermanfaat bagi para 
pembaca. Selamat Membaca.

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

                   Susoh, Februari 2018  
   

RedaksiKirimkan 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



Pagelaran Seni 2017
Tusa Info

Tusa Info Utama

 Pagelaran seni SMA Tunas Bangsa tahun ini kembali digelar. Acara Akbar ta-
hunan SMAN Unggul Tunas Bangsa ini berlangsung pada  7-9 Desember 2017. Disini, 
siswa/i dapat mengembangkan serta menampilkan kreatifitas mereka dalam hal seni. 
Ada beberapa perlombaan yang dilombakan, antara lain, Rapai Geleng, Tari Kreasi 
Baru, Dance sertaTari Laweut. 
 Perlombaan antar kelas di SMAN Unggul Tunas Bangsa ini sungguh meriah 
karena didukung oleh dekorasi aula yang indah serta penampilan siswa/i SMAN Ung-
gul Tunas Bangsa yang memukau. Tak ketinggalan, supporter dari setiap kelas juga 
sangat bersemangat dan juga menampilkan yel-yel terbaik mereka, karena diakhir 
acara akan diumumkan supporter terheboh.



Dance
Tusa Info

 
 Dance termasuk salah satu perlombaan yang ditampilkan pada Pagelaran 
Seni SMAN Unggul Tunas Bangsa,nah biasanya dance adalah salah satu penampilan 
yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang karna dance memiliki daya tariknya 
tersendiri,mulai dari keunikan gerakannya,kostumnya,musiknya,dan masih banyak 
keunikan lainnya,intinya dance memiliki cara tersendiri untuk menarik perhatian se-
luruh penonton.Dance diikuti oleh perwakilan masingasing kelas,suasana nya jauh 
lebih seru dari penampilan yang lain,kebanyakan orang juga menghabiskan suaranya 
untuk menyemangati temannya yang sedang tampil karna semua berharap agar per-
wakilan kelasnya lah yang menang,semua perwakilan kelas menampilkan dance yang 
bagus,terbaik,dan dengan semangat yang penuh.Suasana menengangkan kembali ter-
jadi ketika hari pengumuman nya telah tiba,semua berdoa agar kelasnya dapat meraih 
juara,tapi apapun itu tetap keputusan ada ditangan juri,nah pemenang dari Lomba 
Kategori Dance antara lain:
 1.PerwakilKelas XII Merah 
2.Perwakilan Kelas XI Putih 
3.Perwakilan Kelas XII Putih 
 
 Selain itu,masih ada kategori lainnya ni dalam perlombaan 
dance,kategori tersebut adalah Dancer Terbaik.Nah untuk Kategori Dancer Ter-
baik diraih oleh "FARID ARDIANSYAH" Perwakilan dari kelas XI Merah. 
Untuk teman-teman yang belum mendapatkan juara,ayo kedepannya lebih semangat 
lagi untuk dapat juara,jangan berkecil hati dan bersedih karna Kalah belum berarti 
Pasrah,dan yang menang ayo semangat lagi  untuk mempertahankan apa yang telah 
kalian dapat.
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 Seperti biasa tari selalu ada di dalam pensi setiap tahunnya,  seperti tari kreasi. 
Untuh 2k17 tema untuk tari kreasi di tentukan oleh panitia pensi yaitu cerita rakyat atau 
legenda. Ini jga bertujuan agar siswa dapat mengenal lebih dalam tentang legenda atau 
cerita rakyat yg belum atau sudah di ketahui terutama di daerah aceh.  Tentu sajaa tari 
dengan tema ini sangat unik untuk di tonton Dalam pensi setiap tahunnya juga di pilih 
penari wanita terbaik, tahun ini yang terpilih adalah Siti Hayatul Husnal (X Merah). 

Pemenang tari kreasi 

juara 1 kelas X merah, 
juara 2 kelas XII merah
juara 3 kelas XI putih

Tari Kreasi
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Tari Laweut

 Dalam pensi 2k17 ini,  tarian tradisional aceh yang biasa di bawa oleh perem-
puan juga di perlombakan,  yakni tari laweut.  Laweut berasal dari kata shalawat uang 
artinya sanjungan.  Tari ini di bawakan oleh 8 perempuan,  dengan seorang penyanyi,  
tapi khusus di dalam pensi tahun ini di pakai 2 penyanyi. 

Pemenang Tari Laweut

Juara 1 kelas XI putih
Juara 2 kelas X merah 
Juara 3 kelas XII putih 



Tusa Info 
Rapai Geleng

 Pagelaran Seni adalah acara tahunan yang bisa dibilang wajib diadakan dan 
menjadi ciri khas dari SMAN Unggul Tunas Bangsa. Salah satu yang diperlombakan di-
acara ini adalah Rapai Geleng.Tiap kelas memiliki perwakilannya masing-masing,nah 
selama perlombaan nya berlangsung kelas yang sedang menampilkan perlombaan 
tersebut sangatlah antusias untuk saling mendukung satu sama lain, kalian semua pas-
ti tau kapan suasana yang sangat menengangkan terjadi,suasana yang menegangkan 
itu sudah sangat jelas terjadi ketika mendengarkan pengumuman kemenangan. Se-
benarnya semuanya bagus, semuanya layak menang, karna semuanya sama memiliki 
semangat yang sangat besar,tapi percayalah diatas yang bangus masih ada yang lebih 
bagus. Nah, kalian mau tau bukan siapa pemenang nya? Nah berikut pemenangnya: 
1.Perwakilan Kelas XI Putih 
2.Perwakilan Kelas X Putih 
3.Perwakilan Kelas XII Putih 

 Selamat untuk pemenang,yang lainnya jangan berkecil hati dan 
bersedih,karna kalian semua sudah bagus dan menampilkan yang terbaik.Naman-
ya saja perlombaan,kalah menang itu biasa,semoga tahun depan yang menang 
bisa mempertahankan dan yang kalah bisa mendapatkan juara



Tusa Info
Yel-yel

                   Pada acara PENSI (Pagelaran Seni) SMAN Unggul Tunas Bangsa tahun 2017, 
seluruh siswa/siswi dari masing-masing kelas baik Merah ataupun Putih menampil-
kan sebuah Yel-Yel sebagai penyemangat bagi diri mereka sendiri dan menghibur dan 
mewarnai panggung acara. Dari tiap-tiap menampilkan yel-yel nya secara bergeliran 
dengan jadwal yang telah di tetap kan. Yel-Yel yang ditampilkan dari seluruh kelas 
sangat baik dan menghibur, tetapi hanya 1 kelas yang terpilih sebagai Yel-Yel terbaik 
yaitu diraih oleh kelas XII Merah. 



Galeri Foto Pagelaran Seni 
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Duta Pajak

              Pada hari Sabtu, 11 Desember 2017 KP2KP (Kantor Pelayanan Penyuluhan 
dan Konsultasi Pajak) menyelenggarakan acara yaitu Duta Pajak. Acara ini dilaksana-
kan di Aula kompleks sekolah terpadu korea,Kec.Susoh,Kab.ABDYA. yang mengikuti 
acara ini adalah seluruh SMA dan Perguruan Tinggi yang ada di ABDYA. Tujuan 
dilaksanakannya acara ini yaitu untuk memilih beberapa orang terbaik yang akan 
menjadi Duta Pajak di ABDYA. Perwakilan dari SMAN Unggul Tunas Bangsa yaitu :
1. Aditya Akbar dan Nadia Sofia
2. Teuku Taufik Marzal dan Putri Farah Yulia

Dari acara ini, juara 1 diraih oleh :
1. Kais Hafif Muzaian = SMAN Unggul Harapan Persada
2. Nadia Sofia  = SMAN Unggul Tunas Bangsa

Tusa Info



Tusa Info

    04 Januari 2018,kembali Fakultas Teknik Unsyiah men-
gadakan suatu ajang perlombaan yang memiliki potensi san-
gat tinggi,setiap tahun fakultas ini pasti mengadakannya 
dibeberapa daerah termasuk abdya, nah ditahun ini untuk 
daerah abdya lokasi acara dengan tahun sebelumnya itu ber-
beda, pada tahun sebelumnya diadakan di Gedung Aula Kom-
pleks Sekolah Bantuan Korea,ditahun ini penyelenggaraannya 
diadakan di Gedung PPMG Abdya.Perlombaan ini diikuti 
beribu pelajar,mulai dari yang masih duduk dibangku sekolah 
dasar(SD) sampai Sekolah menengah atas (SMA),bahkan 
dibuka pendaftaran dalam kategori umum,yang dapat diikuti 
oleh siapa saja termasuk mahasiswa/i dari fakultas lain yang 
ada di daerah perlombaan tersebut.Nah berhubung pemenang 
pada setiap jenjang pendidikan nya berbeda-beda perwakilan 
sekolahnya, maka disini kami hanya menyebutkan pemenang 
jenjang SMA saja karna berhubung juara satu, dua, tiganya 
merupakan perwakilan dari SMAN U TUNAS BANGSA,yang 
kebetulan mereka satu sekolah.Nah buat teman-teman yang 
lain,yang belum menang ataupun yang tidak ikut perlombaan 
nya ditahun ini, semoga ditahun depan kalian lebih percaya 
diri untuk ikut dan mendapat juara.
"Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menda-
patkan hasil''

Lomba Berhitung Fakultas Teknik



Peringatan Maulid Nabi 
Muhammad SAW

Tusa Info

       Aceh barat daya-kec susoh(kamis 18 january 2018).SMAN Unggul Tunas Bangsa 
mengadakan berbagai rangkaian acara peringatan maulid nabi muhammad saw 1939 H.            
Acara ddilaksanakan tanggal 18-19 januari 2018,dengan tema “Meneladani sifat Nabi 
muhammad saw dalam kehidupan sehari-hari. 
        Peringatan Maulid Nabi muhammad saw ini, diikuti oleh kepala sekolah,wakil kepa-
la sekolah, staf, Dewan guru dan para undangan
        Adapun kegiatan acara peringatan maulid nabi muhammad saw dimulai pada tang-
gal 18 januari - 19 januari 2018,yang terdiri dari lomba pidato antar kelas,  dan lomba 
Qut’bah antar kelas. 
        Dan puncak dari peringatan maulid nabi muhammad saw, berlangsung pada tanggal 
19 januari 2018,yang bertempat di aula Sman unggul tunas bangsa. Dari pukul 08.00-
12.00 .Dengan mengundang bapak “nama penceramah “, untuk berceramah di aula 
Sman unggul tunas bangsa. 
        Dan alhamdulillah pada akhirnya acara peringatan Maulid nabi muhammad saw, 
berjalan lancar sampai dengan selesai



Surat Merah Jambu
Cerpen

Tusa Sastra

Surat Merah Jambu

 Ting... Tong... Ting... Tong...

Suara bel yang menderu sangat nyaring membuat telingaku terasa sakit. Entah mengapa, 
padahal suara itu sudah sering kudengar Dari dalam kelas, kulihat semua murid berjalan 
bahkan ada Yang berlari untuk pulang. Ya bel itu tanda pulang. kubereskan seluruh bukuku 
dan bergegas untuk pulang.

Esok Paginya aku Melakukan kegiatan seperti biasa. Aku bersiap dari jadwal ku yang bi-
asanya. Tapi, Mulai hari ini ada yang berbeda. Sesampai disekolah. aku menemukan sepucuk 
surat yang dimasukkan ke dalam amplop merah jambu. Lalu kuliat bagian luar dari amplop 
itu “surat apa ini?” Apa sarat ini untukku? tapi siapa Yang mengirimnya? ujarku dalam hati. 

Saat sedang kuteliti ada sebuah tulisan di amplop tersebut dan ternyata Surat itu memang 
ditunjukan untukku. Kini hatiku berdebar debar, aku bingung Kanapa tidak ada pengirimnya. 
kubuka surat itu dengan  perasaan penasaran. Secara Perlahan-lanan kubaca dan kuamati 
seluruh isi surat tersebut.

“Dear kirana: 

tolong aku...

Temui aku setelah pulang sekolah!..

Tiba-tiba tubuhku membeku setelah selesai membacanya. Bingung yang amat terasa ber-
campur penasaran “Surat apa ini?, apa hubungannya denganku sih?” Ujarku sambil terseny-
um. Pada saat itu yang ada di pikiranku adalah bahwa apakah itu surat cinta. Hanya itu yang 
terlintas di benakku saat itu. Kulipat kembali surat itu dan kumasukkan kedalam tas.

Bel pulang telah berbunyi. Tanpa berlama-lama langsung ku bergegas keluar dari kelas dan 
menunggu di depan taman kelas. Kubuka kembali surat itu, berharap seseorang datang. 
Kuteliti dengan mataku ke seluruh pojok sekolah. Tapi sudah setengah jam kumenunggu aku 
tak menemukan ataupun menjumpai sosok misterius yang mengirimkan surat itu untukku. 
Lelah, itulah kata yang cocok untukku pada saat itu, tiba-tiba ada yang menepuk pundakku. 

Oleh: Amira Sabila



Tusa Sastra
Seketika bulu kudukku berdiri, jantungku berdegup kencang, dan kini perasaan takut men-
impaku. “ngapain nak? kok kamu belum pulang?” Ujar pak karno seorang penjaga sekolah. 
“oh bapak ternyata” jawabku dengan lega. “Hah? Nggak pak Cuma lagi nungguin teman” 
Ujarku. “Tapi bukannya semua sudah pulang, sudah tidak ada siapa-iapa disini, saran bapak 
kamu lebih baik pulang saja, hari pun sudah hampir senja” Ujarnya dengan ramah. “iya pak” 
jawabku dengan singkat dan bergegas pulang dengan perasaan marah, penasaran, dan juga 
membingungkan.

Esok paginya, aku terlambat ke sekolah. Akrena sejak semalam aku terus memikirkan ten-
tang surat itu. Selesai menjalani hukuman dari guru, aku memasuki ruangan kelasku yang 
sudah sangat ramai. Hal aneh terjadi lagi, aku kembali menemukan sepucuk surat merah 
jambu itu lagi dalam laci mejaku. Kulihat seluruh teman-temanku yang sedang asik sendiri. 
Ku kembali menemukan bahwa surat itu kembali ditunjukkan kembali untukku. Kubuka dan 
kubaca kembali surat itu dan tenyata isinya masih sama. “ini pasti ada yang ngerjain aku.” 
Ujarnnya sambil kembali menelusuri isi surat tersebut,

Pulang kali ini aku tak mau menunggu lagi. Ku langsung bergegas untuk pulang. Aku tak mau 
memikirkan itu, “palingan kerjaan anak-anak nakal” Ujarku saat di jalan perjalanan pulang. 
Saat di perjalanan aku seperti sedang diikuti. Tapi, saat kulihat ke belakang aku tak menemu-
kan sesosok pun disana. Seketika bulu kudukku berdiri, kakiku sudah mulai bergetar, tanpa 
berpikir panjang ku berlari sekuat tenagaku.

Esoknya, aku kembali menemukan surat yang tidak jelas itu. Kali ini aku benar benar takut, 
dan rencananya aku akan meminta bantuan dari guru. Tapi sekarang di surat merah jambu 
itu ada penambahan kalimat. Kubaca dan terus kuteliti tulisannya.

“Dear kirana”

Tolong aku...

Temui aku setelah pulang sekolah!..

Temui aku di dekat Parkiran!..

Kini perasaan menjadi gelisah. Mengapa tidak?, parkiran yang sangat sunyi itu, aku malah 
disuruh menemui orang disana. “Shinta, nenti temenin aku ke parkiran ya.” Ajakku pada 
shinta teman sebangkuku. “Hah? Parkiran? Eanggak ah, aku takut, parkiran kan sepi, banyak 
tanaman liar lagi” Ujarnya padaku. “oh, yaudahlah aku sendiri aja kesana” Ujarku dengan 
terpaksa.

Ya, bel sudah berbunyi, aku membereskan seluruh bukuku, sampai akhirnya aku tertinggal 
sendiri di kelas. Aku menutup seluruh jendela kelas dan membereskan bangku-bangku, ka-
rena besok aku piket. “oh ya, aku harus ke parkiran” Ujarku yang hampir saja lupa. Kututup 
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pintu kelas dan mulai berjalan dengan perasaan takut, cemas, dan juga penasaran.

Kulangkahkan kakiku secara perlahan bahkan tanpa meninggalkan jejak sepatu. Setelah 
sampai ke parkiran ku tak menemukan seorang pun disana. Tiba-tiba ada yang menepuk 
pundakku kembali. Rasa takut muncul dan bulu kudukku seperti kena setrum yang tiba-tiba 
langsung berdiri. Jantungku seperti hendak lepas, kakiku gemetaran, bahkan mulutuku sep-
erti membisu. Pada saat itu aku seperti tertular racun secara tiba-tiba. Dan langsung menye-
bar ke seluruh tubuh.

Aku tak mendengar suara sedikitpun, aku hanya mendengar suara hemusan angin dan ge-
mercik air. Aku terpaku, membisu tak berdaya, aku tak sanggup untuk menolehkan kepalaku 
kebelakang dikarenakan sosok yang ada di belakangku tak mengeluarkan sepatah kata pun. 
Aku bisa mendengar hembusan nafasnya. Tiba tiba ia kembali menepuk pudakku, dengan 
respon yang cepat ku langsung berteriak dengan keras. Kututup mataku dan aku terduduk 
sambil menutup telinga.

Happy birthday to you-Happy birthday to you. Tiba-tiba secara spontan, aku langsung ter-
paku ketika mendengar lagu tersebut. Kubuka mataku dan kulihat kesekilingku. Aku lang-
sung terkejut, yang tadinya aku mengeluarkan air mata ketakutan, kini menjadi kebahagian. 
Ternyata hari ini adalah hari ulang tahunku. Ternyata tentang surat merah jambu itu adalah 
kerjaan shinta. Teman-temanku ternyata telah merencanakan semua in. Bahkan akupun 
lupa, bahwa aku ini berulang tahun. Akhirnya terpecahlah misteri surat merah jambu itu, 
dan ternyata misteri surat merah jambu adalah misi teman temanku untuk membuat keju-
tan di hari ulang tahunku.  




