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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. 03, September 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. 
03, September 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, September 2018  
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SMAN Unggul Tunas Bangsa Meraih Juara ke 2 

Tusa Info Utama

 
 
 

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

Tusa Info Utama

 Pada tanggal 16 Agustus 2018, SMAN Unggul Tunas Bangsa ber-
patisipasi mengikuti acara karnaval sebagai peringatan hari kemerdekaan 
negara republik Indonesia. Yang mengikuti acara ini adalah dari bebera-
pa sekolah yang ada di Aceh Barat Daya, baik SD, SMP, hingga SMA. Ber-
bagai pakaian adat dan juga profesi yang menghiasai acara ini membuat 
para penonton yang melihat acara ini semakin semarak dan semangat.  
Dari tingkat SMA,  juara diraih oleh :

Karnaval se-Aceh Barat Daya
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Juara  1  : SMAN Unggul Harapan Persada 
Juara  2  : SMAN Unggul Tunas Bangsa 
Juara  3   : MAN 1 Aceh Barat Daya

Tusa Galeri



Pasangan No. Urut 3 Terpilih Sebagai Ketua dan Wakil
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 Masa jabatan osis periode 2017-2018 akan segera berakhir. Pada Kamis 
(6/09), dilangsungkannya orasi dan pencoblosan calon OSIS baru. Sebelumn-
ya calon-calon ketua dan wakil ketua OSIS ini telah melakukan kampanye ke 
setiap kelas dengan memaparkan visi dan misi mereka. Kampanye berlang-
sung selama dua hari sebelum pencoblosan yaitu pada hari Senin dan Selasa. 
 
  Pemilihan berlangsung dengan sangat sengit dimana hasil vote su-
ara beda tipis. Paslon nomor urut satu dan dua mendapat hasil voting yang 
sama. Pemilihan ini dimenangkan oleh paslon nomor urut tiga yang ung-
gul beberapa poin dari paslon lainnya yaitu pasangan Safril Muhammad 
Erwin Hidayat (Ketua OSIS)  dan Kasyfi Adli Fathan (Wakil Ketua OSIS).   
 
 Selamat kepada pasangan terpilih periode 2018-2019 semoga dapat ber-
tanggung jawab dan amanah serta dapat membuat OSIS SMAN Unggul Tunas 
Bangsa lebih maju lagi.

ketua OSIS  Periode 2018/2019
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SMAN Unggul Tunas Bangsa Mengikuti Pawai Ta'aruf

Tusa Info UtamaTusa Info Utama

 Tahun baru Islam telah tiba, yakni tahun 1440 hijriah. Pawai ta'aruf dii-
kuti oleh berbagai jenjang sekolah maupun instansi pemerintah. SMAN Unggul 
Tunas Bangsa juga ikut serta dalam pawai 1 Muharram. Setiap kelas wajib mengi-
kuti pawai, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Kegiatannya diadakan pada tang-
gal 11 september 2018. Rute perjalanan nya dari Mesjid Agung dan berhenti di 
lapangan persada. SMAN Unggul Tunas Bangsa berada di urutan ke 2 saat pawai.
SMAN Unggul Tunas Bangsa meraih juara harapan 1, sedangkan yang lainnya: 

 Walupun kali ini kami hanya mendapat juara harapan, kami tidak patah 
semangat, kami akan belajar dari kegagalan untuk menjadi lebih baik ke depan 
nya dan bisa menjadi juara. Tetap semangat SMAN Unggul Tunas Bangsa.

Juara 1 MAN Aceh Barat Daya 
Juara 2  SMAN Unggul Harapan persada 
Juara 3  SMAN 6 Aceh Barat Daya 
Juara harapan 2 SMAN 3 Aceh Barat Daya 
Juara harapan 3 SMAN 1 Aceh Barat Daya 
 

1 Muharram 1440 H
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Pelantikan OSIS Periode 2018-2019
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 Kamis, 13 September 2018 pelantikan OSIS periode 2018-2019 dilak-
sanakan dilapangan SMAN Unggul Tunas Bangsa. Pelantikan pengurus osis 
dan seluruh bidang OSIS telah diresmikan oleh kepala sekolah SMAN Unggul 
Tunas Bangsa dan juga pengurus osis periode 2017-2018 sudah menyerahkan 
seluruh tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus osis periode 2018-
2019. Acara singkat ini berjalan dengan baik dan lancar karena seluruh warga 
SMAN Unggul Tunas Bangsa sangat mendukung dan berpatisipasi.  



Galeri Foto Pelantikan OSIS Periode 2018-2019
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Qurban Siswa/i SMAN Unggul Tunas Bangsa
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    Susoh, Sabtu 25 Agustus 2018, jam 08.00 - selesai, yang bertempat di Komplek 
SMAN Unggul Tunas Bangsa. Pada perayaan hari raya idul adha 1439 Hijriah. 
SMAN Unggul Tunas Bangsa melaksanakan Qurban dengan menyembelih 1 
ekor kerbau. Daging Qurban dibagikan kepada siswa/i yang kurang mampu, 
yatim, Piatu, dan Yatim Piatu. Selain dibagikan, daging Qurban juga dimasak 
dan dimakan bersama seluruh siswa/i SMAN Unggul Tunas Bangsa 
    Kegiatan berqurban ini bertujuan untuk melatih berqurban kepada para 
siswa/siswi, serta untuk mempererat kebersamaan dan toleransi antar sesama 
siswa/siswi dan guru SMAN Unggul Tunas Bangsa.



Pertandingan Persahabatan
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 Hai para pembaca setia buletin "Tusa News", pastinya kalian penasa-
ran dengan berita kali ini bukan? Nah berita kita pada edisi ini salah satunya 
adalah "Persahabatan Bola". Persahabatan kita kali ini masih dengan sekolah 
yang sama yaitu Harapan Persada. Rabu, 12 september 2018 pukul 16.00 wib 
persahabatan dimulai. Persahabatan edisi ini dilaksanakan dilapangan sekolah 
Tunas Bangsa. Pada awalnya suasana tampak santai, namun lama-kelamaan 
suasana yang kita saksikan jadi menegangkan karena bola belum berjumpa 
dengan masing-masing gawang pertahanan. Gol pertama berhasil dicetak oleh 
Tunas Bangsa dan disusul gol kedua dan ketiga oleh Harapan Persada pada ba-
bak kedua, detik-detik penutupan babak kedua ternyata Tunas Bangsa mampu 
mencetak gol terakhir. Bertemunya bola terakhir dengan gawang, menutup 
"Pertandingan Persahabatan " kedua sekolah untuk edisi ini, pada saat itulah 
peluit wasit berbunyi pritttt!!!.
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Janji Pada Cinta Pertama

Oleh : Ai Ibrahim
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 Fajar menyingsing di kota sejarah, Yogyakarta. Derap lagkah terdengar me-
napaki tepi jalan. Hijab yang dikenakan gadis itu menjuntai indah tertiup oleh angin 
sejuk pagi ini. Lari pagi rutin yang dilakukan Dera, gadis manis berusia dua puluh 
tahun itu, merupakan salah satu cara agar fisiknya kuat dan tidak mudah terserang 
penyakit. Aktivitas padat terkadang membuat seseorang tidak sempat beristirahat 
dan akhirnya sakit karena ketidakmampuan fisik dalam menyeimbangi berbagai 
kegiatan yang dilakukan. Begitulah alasan Dera tidak pernah absen untuk “jogging” 
di pagi hari.

 Dua kilo meter rute yang telah Dera tempuh. Nafasnya sudah tak teratur 
menandakan tubuhnya mulai lelah. Jalan santai setelah berlari ia pikir adalah ide 
bagus untuk melakukan pendinginan dan menikmati udara pagi ini. sambil sesekali 
melihat ke arah seberang jalan, tanpa sengaja Dera melihat seorang bapak kira-ki-
ra berumur kepala tiga sedang jalan santai menggandeng putri kecilnya. Ah, Dera 
kembali teringat pada lelaki hebat bermuka garang namun berhati lembut yang ia 
panggilnya sebagai Papa. Rasa rindu itu kembali meyeruak menyesakkan dada Dera. 
Matanya pun mulai berawan menandakan akan ada hujan kecil yang akan memba-
sahi pipi cantiknya. “Andaikan Papa di sini, pasti bakalan seru banget. Habis jogging 
kita pasti singgah ke kaki lima buat ngisi perut. Ah, Dera kangen Papa”. Air matanya 
berhasil jatuh ketika ia selesai mengucapkan kalimat terakhirnya. Ia tertawa sendu 
mengingat kalimat yang dulu sering ia ucapkan pada Papanya sehabis jogging “Pa, 
kita ini bego amat ya. Habis bakar lemak eh malah nimbun lemak”. Saat itu, Ibram, 
Papanya Dera, pasti akan terkekeh geli menanggapi putri manisnya. “Aduh Dera, 
putri Papa ini pasti niatan mau dietkan. Gak perlu diet-diet begitu nak. Dera baka-
lan tetap cantik di mata Papa. kalo makan itu ya jangan ditahan- tahan. Karena kalo 
kita kenyang kita bakalan happy sayang”, begitulah jawaban setia yang selalu diberi-
kan Ibram pada malaikat manisnya.
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 Tanpa Dera sadari, mengingat sosok Ibram membuatnya melamun dan 
melewati gang tempat kos-annya. Bernostalgia sejenak ia rasa sudah cukup melu-
apkan kenangan indah itu dan mengembalikan semangat apinya untuk mengga-
pai cita-citanya. Hanya motivasi dan nasehat yang Ibram ucapkan dulu yang bisa 
membuat Dera lebih tegar dan sanggup bertahan menahan rindu pada  keluargan-
ya di Aceh. Akan ia tunjukkan pada siapa pun, bahwa pengorbanan empat tahun 
yang dilaluinya tidak akan sia-sia. Ia bertekad akan kembali ke Aceh setelah men-
jadi seorang sarjana lulusan terbaik UGM dan membuat orang tuanya menangis 
haru akan prestasinya. Menjadi seorang Psikolog hebat dan berbakat merupakan 
impian Dera sejak kecil.

 Materi kuliah fakultas psikologi siang ini sudah berakhir lima menit lalu. 
Sambil menunggu waktu ashar tiba, Dera memutuskan menghabiskan waktunya 
di perpustakaan kampus. Tempat yang selalu menjadi  favoritnya dari pertama ia 
menginjakkan kaki di kampus terkenal ini. Waktu luang seperti ini selalu Dera 
mamfaatkan untuk memperkaya ilmunya. Tak jarang Dera juga meluangkan wak-
tu untuk menyalurkan hobi menulisnya. Seperti sekarang ini, ia menulis cerpen 
dan puisi sebagai media mengungkapkan perasaannya.

 Azan ashar berkumandang merdu di speaker towa masjid seberang kam-
pus. Dera merapikan semua barang-barangnya bergegas menunaikan perintah 
Rabb pada setiap umatnya. Karena terburu-buru, Dera lupa mengancing tasnya. 
Beberapa barang bawaan tercecer jatuh dari tas. Dera mengerutuki atas kecerobo-
hannya. Saat ia memunguti barang yang tercecer itu, tak sengaja ia melihat buku 
catatan kecilnya yang sudah lama tak ia gunakan. “Ah, aku terlalu sibuk hingga 
aku melupakanmu sebagai bagian hidupku juga”. Akan tetapi, buku itu terjatuh 
menampilkan halaman tengah. Dera membaca tulisan tangannya sendiri. Hati 
Dera pilu seakan ada perasaan bersalah karena melupakan tulisan dan harapan 
besarnya dulu saat ia masih duduk di kelas 2 SMA. Untuk kedua kalinya, air ma-
tanya jatuh di hari ini. “kenapa aku lupa dan hampir menjadi pengkhianat bagi 
diriku sendiri?”.

Bersambung...
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Keutamaan Puasa Asyura 10 Muharram 1440 H

 TRIBUNKALTIM.CO - Saat ini, umat muslim sudah memasuki bulan Muhar-
ram yang sekaligus menandai tahun baru Islam yang jatuh pada Selasa (11/9/2018) 
lalu. Bulan Muharram menjadi salah satu bulan suci bagi umat Islam, selain bulan 
Ramadan. Rasulullah SAW menyebut bulan Muharram menjadi bulan yang istimewa 
untuk memperbanyak amalan ibadah. Salah satunya adalah puasa sunnah. “Sebaik-
baik puasa setelah Ramadhan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram.” (HR. 
Muslim 1163). Hadis ini merupakan dalil dianjurkannya memperbanyak puasa selama 
Muharam. An-Nawawi mengatakan,

”Hadis ini menegaskan bahwa Muharam adalah bulan yang paling utama untuk pua-
sa.” (Syarh Shahih Muslim, 8/55). Puasa sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan di 
bulan Muharram adalah Puasa Asyura. Puasa Asyura sendiri dapat dilaksanakan pada 
tanggal 10 Muharram. Dan tahun 2018 ini, puasa Asyura akan jatuh pada Kamis 20 
September 2018.
 Keistimewaan puasa Asyura adalah mampu menghapuskan dosa setahun yang 
telah lalu. Dari Abu Qatadah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda,

”Puasa hari Asyura, saya berharap kepada Allah, puasa ini menghapuskan (dosa) seta-
hun yang telah lewat.” (HR. Muslim 1162).
 Beberapa orang percaya, menunaikan puasa sunnah di tanggal 1 Muharram 
akan mendapatkan banyak pahala. Akan tetapi, tidak ada hadits yang menguatkan 
anggapan tersebut. Nabi Muhammad SAW tidak mengistimewakan hari tertentu di 
bulan Muharram,selain tanggal 9 dan 10 Muharram. Pada tanggal 9 Muharram, umat 
Muslim dapat menunaikan puasa sunnah Tasu'a. Puasa ini dilakukan sehari sebelum 
puasa Asyura, yakni pada 9 Muharram. Hukumnya pun juga sunnah. 

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma dia berkata : ” Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam bersabda, “Apabila (usia)ku sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa 
pada (hari) kesembilan” (HR Muslim)
 Selain dua puasa tersebut, umat Muslim dapat memperbanyak amalan sunnah 
lain di bulan yang suci ini. (TribunStyle.com / Salma Fenty Irlanda)

http://kaltim.tribunnews.com/2018/09/14/simak-keutamaan-puasa-asyura-10-muharram-1440-h-
dianjurkan-karena-hapus-puasa-setahun-lalu?
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Ikutan jadi bagian Tusa News yuk

 
 
 

 

 Nah jika saya berkata seperti itu apakah kalian semua tau artinya?. Tepat 
sekali,  pemahaman kalian benar, kami keluarga besar Tusa News sudah membuka 
kembali pendaftaran penerimaan anggota baru Tusa News pada tanggal 23 Septem-
ber 2018. Wow, bukan kah itu kabar gembira untuk kalian yang ingin bergabung?. 
Untuk kalian yang tahun sebelumnya tidak berkesempatan untuk bergabung yuk 
sekarang waktunya, tunjukin kalau kalian semua mampu, jangan mau kalah sama 
temannya, masa temannya bisa kita nya gak bisa. Di sini kita tidak maksa kemamp-
uan kalian,  kalian bisa milih berdasarkan kemampuannya masing-masing.  Jika ka-
lian ingin tau informasi lebih lengkap mengenai hubungan antara kemampuan ka-
lian dengan bidang yang dibutuhkan didalamnya, yuk simak informasi berikutnya, 
 
 

 Bagi kalian semua yang mempunyai kemampuan seperti diatas, yuk Join 
kuy dengan kami Redaksi Tusa News,  tunggu apalagi coba?  Selagi ada kesempa-
tan loh, dan bagi kalian yang masih ragu dengan kemampuannya yuk ikutan ga-
bung dulu, kita belajar bersama-sama, yang paling penting "Ada kemauan ada jalan" 
Yakin masih ragu untuk gabung?, yah rugi waktunya 20 detik buat 
baca ini kalau masih ragu, seru tau, dijamin kalian semua menye-
sal jika tidak mencoba, buat kalian yang mau gabung FIGHTING 
"KALAU BUKAN SEKARANG KAPAN LAGI?" Untuk Informasi lebih lanjut hubun-
gi No. 082291073065(Alfi), 082215105522(Kafata), 085200000160(Pak Mas’adi)

- Pemimpin umum redaksi 
- Pemimpin harian redaksi 
A. Penulis 
B. Staf 
C. Fotografer 
D. Distibutor 
E. Reporter 
 

- Pemimpin harian tusa tv 
A. Editor 
B. Duber 
C. Videografer 
- Layout editor 
- Sekretaris  
- Bendahara 
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Seleksi Anggota buletin




