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1. Menyerahkan Formulir Pendaftaran yang sudah diisi 
lengkap. 

2. Menyerahkan foto copy STTB yang telah dilegalisir 
sebanyak 2 lembar / SKL 

3. Menyerahkan Maf dan Pas Photo Hitam Putih terbaru 
Ukuran 3 X 4 6 Lembar 

4. Seleksi Penerimaan Siswa Baru Melalui : 
a.Nilai STTB SD 
b.Nilai Hasil Tes masuk dari Mata Pelajaran yang 
diuji Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia 

Hal – hal yang belum Jelas dapat ditanyakan langsung pada 
Sekretariat Panitia Penerimaan Siswa Baru SMPN 1 Utan 

 

Peringatan Hardiknas            dari hal…..11 
berlangsung sejak 27 April dan hari ini kita 

Sementara itu, Syaifuddin As,S.Pd  Ketua  
Kwarter Ranting Utan mengatakan, Jambore 
Ranting ini diikuti oleh 650 peserta dari 25 SD dan 
4 SMP yang telah berlangsung sejak 27 April dan 
hari ini kita tutup tepat pada Upacara 2 mei,  
sengaja kami laksanakan menjelang Hardiknas 
agar makna dari 2 mei itu dapat melekat pada diri 
para peserta sehingga peringatan hardiknas dapat 
memberi makna pada pelaksanaan Jambore tahun 
ini. 

“Selain itu  Jamran ini kami laksanakan 
sebagai syarat untuk dapat mengikuti jamboree 
cabang sambil mengevaluasi dan memilih Duta 
yang akan mewakili kecamatan utan pada 
jamboree cabang” Jelas Syaifuddin.(Gita&Cici) 

 
 

  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Halaman 16 

Suarasiswa 

Sekolah adalah alam petualangan bukan mekanisme pengerangkengan dalam sangkar yang menjinakkan nalar.Sekolah 
bukanlah sebuah pabrik yang membuat manusia tunduk akan kehilangan kepercayaan dirinya tetapi sekolah adalah 

eksplorasi pengetahuan bukan pemufakatan atas lima, enam lembar catatan atau diktat yang simpel (Redaksi) 
 

Utan.Suarasiswa 
 Penggunaan Dana BOS hasil 
Monitoring dan Evaluasi tahun 2009 masih 
banyak yang belum tepat sasaran, demikian 
dikatakan Suyatno,S.Pd  Tim Monitoring dan 
Evaluasi Enumator Lokal Bank Dunia untuk 
Kabupaten     Sumbawa       ketika      ditemui 
Suarasiswa usai acara pelepasan siswa kelas 
12 SMU Negeri 1 Utan beberapa waktu yang 
lalu. 

 Menurut Suyatno,S.Pd dari 
hasil Monev yang telah kami lakukan 
ada beberapa hal yang menjadi 
catatan sebagai hasil temuan Tim 
diantaranya adalah realisasi 
penggunaan Dana BOS sering 
tumpang tindih dengan anggaran 
rutin sekolah. 
 “Kadang ada Kepala 
Sekolah yang sering 
memperlakukan Bendaharanya 
hanya sebagai juru bayar saja.Tapi 
yang paling menonjol kebanyakan 
Sekolah jarang mensosialisasikan 
kepada Guru dan Wali Murid tentang 
tujuan dan sasaran dari penggunaan 
Dana” Ungkap Suyatno. 
 “Seharusnya Semua 
Komponen Sekolah mengatahuinya 
secara transfaran, kadang ada 
Sekolah yang kami kunjungi ketika 
kita Tanya salah seorang Gurunya 
ataupun salah seorang Wali Murid 
ada yang tidak tahu apa-apa ini 
disebabkan kurangnya sosialisasi 
dari kepala sekolah” tambah yatno 
(sapaan Akrab Guru Matematika 
SMUN 1 Utan ini. 
 Ketika ditanya apa saja 
sasaran penggunaan Dana BOS 
Suyatno Menjelaskan, Untuk 
membeli    buku    teks      pelajaran  

yang hak ciptanya telah dibeli oleh 
pemerintah sebanyak jumlah siswa. 
Membiayai  seluruh kegiatan dalam 
rangka penerimaan siswa baru, 
Pembelian buku referensi untuk 
dikoleksi di perpustakaan, 
Pembiayaan kegiatan 
pembelajaran remedial, 
pembelajaran pengayaan, 
olahraga, kesenian, karya ilmiah 
remaja, pramuka, palang merah 
remaja dan sejenisnya (misalnya 
untuk honor jam mengajar 
tambahan diluar jam pelajaran, 
biaya transportasi dan akomodasi 
siswa/guru dalam rangka mengikuti 
lomba,Pembiayaan ulangan harian, 
ulangan umum, ujian sekolah dan 
laporan hasil belajar siswa. 

“ dan masih banyak lagi 
sasaran lainnya yang semuanya 
untuk kepentingan Murid didalam 
Sekolah” Jelas Kepsek MA. Bahrul 
Ulum Utan ini. 

“ yang Jelas Dana BOS 
tidak boleh dipergunakan untuk hal-
hal yang tidak ada hubungannya 
terhadap kepentingan dan 
dukungan belajar siswa disekolah 
seperti disimpan dalam waktu tang 
lama atau diperpinjamkan kepada 
pihak lain” tandas Suyatno. (SS) 
 

 

Drum Band 
Suarasiswa 
saat atraksi 
pada Upara 
Peringatan 
HARDIKNAS 
Tahun 2010 

 



 

NO.V TAHUN I Alamat Redaksi : Dapur OSIS Ruang 13 Lokal 4 SMPN 1 Utan Telp/Fax.0371-626331,081237369222,087863667222,E-mail:Suara_siswa@yahoo.com.id 

Utan,Suarasiswa. 
 Setelah Tiga Tahun SMPN 1 
Utan Menyandang Sekolah Rintisan 
Standar Nasional maka sesuai dengan 
Surat Keputusan Dirjend. Pendidikan Dasar 
dan Menengah Departemen Pendidikan 
Nasional Nomor : 968/03/KU/2009 SMPN 1 
Utan dinyatakan sebagai Sekolah Standar 
Nasional Angakatan Tahun 2007 dan 2008 
untuk menjadi binaan  SMP SSN Tahun 
Anggaran  2009  bersama  276  SMP  
lainnya di seluruh Indonesia,Demikian 
dikatakan Kepala     Sekolah    SMPN 1 
Utan  

Selamet Riadi,S.Pd Kepada 
Suarasiswa kemarin    usai     menghadiri     
penutupan MGMP BERMUTU  Matematika 
di Aula pertemuan SMPN 1 Utan. 
 

Menurutnya,SSN binaan 
Pusat sekarang ini di Kabupaten 
Sumbawa hanya ada Dua yaitu SMPN 1 
Sumbawa yang sekarang sedang 
menjadi Sekolah Rintisan Berstandar 
Internasional (RSBI) dan SMPN 1 Utan, 
dan  Insya Allah lanjutnya,  untuk tahun 
depan kita akan berjuang keras untuk 
meningkatkan Status kita menjadi RSBI, 
ujar Pak Memet (sapaan akbrabnya 
dikalangan Guru) dengan penuh 
keyakinan. 
Namun ada beberapa kendala yang 
menjadi tantangan kita kedepan 
semakin berat sambung selamet, 
diantaranya masih rendahnya  
kesadaran Orang  Tua     Murid     akan    
pentingnya dukungan Mereka secara 
material guna membiayai pemeliharaan 
fasilitas Sekolah ini, mungkin 
masyarakat sudah memberikan harga 
mati terhadap pemahaman Sekolah 
Gratis yang dicanangkan pemerintah 
padahal tidak ada yang namanya 
sekolah gratis tetapi yang ada adalah 
Sekolah Terjangkau, jelasnya 
              Bersambung Ke Halaman 13 

Sumbawa Besar,Suarasiswa  
 Dewasa ini banyak ahli 
antropologi ekonomi yang menaruh 
perhatian terhadap gajala pertukaran yang 
menggunakan uang sebab transformasi 
ekonomi   tradisional     sedang     berubah  

Bersambung ke halaman 14 
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Utan,Suarasiswa 
 Menanggapi pernyataan Kepala SMPN 1 
Utan terhadap rendahnya kesadaran Wali Murid 
terhadap Sekolah,di tepis oleh Mulyadi 
Hartono,S.Ap salah salah seorang Wali Murid 
SMPN 1 Utan saat di wawancarai Suarasiswa 
beberapa waktu yang lalu usai menghadiri rapat 
Komite di SMPN 1 Utan.            ke halaman 5…. 

Research Club telah dipersiapkan dengan matang dan proses 
Penelitiannya sudah pada fase penyelesaian, Ir.Nurlaela 
mengungkapkan kepada Suarasiswa saat mendampingi Tiga Siswi 
binaanya di Laboratorium SMPN 1 Utan Kemarin. 
 Menurut Ir.Nurlaela, Topik kajian yaitu di bidang Ilmu 
Pengetahuan Alam dengan Tema menggali Budaya nenek moyang 
melalui pemanfaatan Santan dan jeruk Sumba sebagai    bahan  

 Ke halaman…13 

Utan,Suarasiswa. 
 Dalam 
rangka mengikuti 
Lomba Penelitian 
Remaja Tingkat 
Nasional, selama 
lebih dari Lima 
Bulan Tiga Siswi 
SMPN 1 Utan yang 
tergabung dalam 
Utan Senior High 
School One  
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(HARDIKNAS) yang telah kita rayakan,sebagai anak bangsa yang pintar 
berterima kasih kepada pendahulunya, apakah yang telah dapat kita 
maknai dari semua peringatan itu ? ataukah hanya seremonial belaka ? 
Mari kita bertanya kepada Hati Nurani dan pemikiran yang 
jernih,sementara usia Merah Putih sudah semakin renta namun bangsa 
pertiwi ini rasanya semakin jauh dari cita-cita,begitu banyak hal-hal yang 
tidak wajar terjadi didepan mata kita disegala ruang dan waktu tempat 
bergulirnya Usia bangsa yang tercinta ini. 

Tak ayal dunia pendidikan,Dunia tempat kita saat ini sedang 
mengukir cita-cita ikut terkoyak-koyak.Lihatlah perilaku yang 
dipertontonkan oleh pelajar dan Mahasiswa kita,Harrasmen 
Seksual,Narkoba,Anarkisme antar kelompok,dan lain-lain perilaku yang 
tidak lagi mencerminkan diri sebagai masyarakat terdidik.Apalagi 
sekarang menjelang pengumuman hasil UAN,mereka merayakannya 
dengan Eforia yang berlebih-lebihan bahkan sampai mengganggu 
ketenteraman orang lain.Inikah cermin Generasi masa Depan? Dalam 
hal ini siapakah yang pantas disalahkan? Sekolah dan Guru? 

Jawaban diatas kedengarannya sudah klasik dan 
membosankan.Mari kita kembali kepada diri masing-masing.Sadarlah 
bahwa Generasi kita saat ini sedang dijangkiti oleh penyakit “Sich 
Community”,mereka telah menjadi bagian dari masyarakat yang sedang 
sakit lantaran terhimpit oleh derasnya arus kehidupan Global,ditambah 
lagi begitu banyak pertengkaran untuk memperebutkan sebuah 
kepentingan dinegeri yang tercinta ini sebut saja peristiwa berdarah 
Tanjung Priuk misalnya yang masih segar melekat dalam ingatan kita 
,yang celaka adalah yang tidak tahu apa-apa.Bodoh atau dibodohi ? 
 Suarasiswa,ibarat suara dari dalam tempurung kelapa,tak 
didengar oleh telinga hati nurani yang tuli dengan bahasa kami,tak 
terbaca oleh mata nurani yang buta akan makna aksara cita-cita 
kami.Namun kami akan terus merangkai mimpi,merajut masa depan 
meski dengan teori-teori sederhana ,mengerti tentang hitam dan putih 
karena dunia kami adalah dunia Edukasi yang tak mengenal Eksploitasi 
kecuali Eksplorasi. 
 Pembaca Budiman yang terhormat, lepas dari itu semua,kami 
ingin bercermin dari realitas yang kami pulung yang terserak disekitar 
kami,bagi kami makna dari sebuah kebangkitan adalah Berubah kearah 
yang lebih baik (Minazzulumaati ilannur),sedangkan Kebodohan 
bukanlah buta aksara atau buta angka tetapi Dangkal intelektual dan 
Miskin Moral,hanya mereka yang cerdas Hati Nuraninya yang mampu 
bangkit dari kebodohan ini. (Redaksi) 
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 Halaman 

Suara Redaksi                                          Suarasiswa 

  2 

Orang sibuk didapur Redaksi 

 

Pembaca yang budiman, dalam 
ulasan Suara Redaksi edisi kali ini 
mencoba memulung realitas pemikiran 
yang terserak tentang makna dari sebuah 
kebangkitan.”Bangkit dari kebodohan 
Hati Nurani” 

Dalam rentang waktu terakhir ini, 
banyak   sekali    peristiwa    yang   terjadi 
didepan mata kita, peringatan hari kartini, 
peringatan     Hari   Pendidikan    Nasional 

VISI DAN MISI SMPN 1 UTAN 
VISI : Berprestasi,Terampil dan Taqwa 

MISI : 
Mewujudkan Hasil UN Yang tinggi 

Mewujudkan pendidikan yang bermutu,menghasilkan prestasi akademik dan non 
akademik 

Mewujudkan Budi pekerti yang luhur didasari iman dan Taqwa 
Mewujudkan sistem partisipatif yang transparan dan akuntabel antara pihak yang terkait 
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                                             Suarasiswa 

Learning service                         
 dari halaman....6 
Kalau memang mengantuk jangan dipaksa, tubuh kita juga 
membutuhkan istirahat, tapi kalau Farida punya niat untuk 
belajar pasti dengan sendirinya setelah tubuh pulih akan 
bangun untuk belajar. Buku pelajaran   tidak sama dengan 
buku cerita jadi dianggap tidak menarik untuk di baca 
chan?? Ibu kasih kiat agar buku pelajaran itu menarik untuk 
di baca. Dari masing-masing kompetensi dasar pasti ada 
hubungannya dengan kegiatan Farida sehari-hari coba di 
kaitkan dengan kebiasaan Farida di rumah. Misalnya di 
pelajaran Fisika Ujud Zat, kegiatan kamu menyeterika itu 
terjadi perubahan listrik menjadi panas, kipas angin dari 
perubahan listrik menjadi gerak dan seterusnya 

Begitu juga dengan pelajaran biologi Tentang 
Tubuh Manusia, atau di pelajaran matematika yang 
berhubungan dengan uang dalam perdangangan, 
menghitung untung atau rugi,berapa persentase untung 
atau rugi. Jadi materi yang Farida dapatkan di sekolah coba 
di terapkan dirumah dengan demikian tanpa sadar Farida 
sudah belajar sambil bermain. Dengan menghubungkan 
materi itu dengan kegiatan yang ada dalam kehidupan 
sehari-hari, nantinya Farida akan lebih mendalami materi 
yang telah diberikan oleh guru di sekolah. 
Mulai sekarang  Farida bisa kemaskan setiap mata 
pelajaran yang di pelajari dikaitkan dengan  kegiatan Farida 
sehari-hari dengan demikian ibu yakin Farida akan senang 
belajar.  
 Disini Farida tidak menjelaskan bagaimana cara 
belajar matematika yang Farida terapkan selama ini. Pada 
dasarnya belajar matematika sama caranya dengan kita 
belajar pelajaran lain, yang membedakan belajar 
matematika membutuhkan waktu latihan yang banyak, 
sedangkan pada pelajaran non eksak latihan penggunaan 
rumus tidak diperlukan yang penting Farida dapat 
menghafal semua definisi atau memahami apa yang 
menjadi pertanyaannya. Justru itu yang lebih gampang 
dipelajari karena hanya dengan kita belajar pelajaran lain, 
yang  membedakan  belajar   matematika membutuhkan 
waktu latihan yang       banyak, sedangkan      pada    
pelajaran    non     eksak latihan penggunaan rumus tidak 
diperlukan yang penting Farida dapat menghafal semua 
definisi atau memahami apa yang menjadi pertanyaannya.  

Justru itu yang lebih gampang dipelajari karena 
hanya membutuhkan ingatan yang kuat. Ibu paham karena 
Farida ngak suka menghafal kan? Kalau ibu tanya ,Farida 
suka ngak dengar lagu di kaset atau di radio , wah pasti 
jawabannya suka bangeeet.  

Nah kalau begitu kenapa tidak Farida rekam 
suaranya di kaset kosong, yang isinya pelajaran yang tidak 
bisa Farida hafal. Ibu yakin Farida pasti suka dengar 
suaranya sendiri yang direkam. Jadi agar Farida mudah 
menghafal sediakan kaset kosong, kemudian baca 
pelajaran yang dianggap tidak bisa dihafal dan rekam 
suaranya, sambil Farida berbaring setel kaset rekamannya, 
itu juga sudah termasuk belajar menghafal  

apabila rekamannya diulang beberapa kali dengan 
sendirinya pelajaran tersebut dihafal. Sekarang juga 
kemajuan teknologi semakin canggih, Farida juga bisa 
menggunakan HP untuk merekam suaranya, Tapi jangan 
digunakan saat ulangan harian ya. 

Ngimana Farida, masalahnya sudah terjawabkan, 
jadi banyak kiat-kiat dalam belajar yang penting ada 
kemauan untuk belajar dan cara menghafalnya cukup 
dengan merekam suara sendiri dengan begitu ibu yakin 
Farida  pasti bisa, selamat mencoba ya ..... ibu doakan 
semoga sukses,.....Good luck.  
 

, Cerpen….dari halaman 7 
Hatiku begitu lemah setelah mendengar namaku dalam 

rapat itu.aku takut bermasalah dalam pendidikan apalagi kasus 
bermasalah.niatku yang tadi ingin berusaha lagi tiba-tiba berbalik. 
Aku tak punya kepercayaan diri lagi,semuanya hilang dalam 
sekejap dalam kata-kata itu.aku lemah menghembuskan nafas 
lelah.diri ini hanya ingin pulang menjauh dari segala 
kekalahan.kakiku yang kini ingin berbalik arah menuju rumah. 

Aku tak tau apa yang harus kukatakan pada ibu saat 
tiba dirumah.kakiku tetap saja melangkah dengan lambat 
meninggalkan kantor. Padahal aku bisa saja membalik arahku 
lagi.tapi apa boleh buat,hatiku kini sudah lemah mengerjakan 
otak.oh tuhan….rasanya aku ingin menjadi bayi lagi!.sahutku 
dalam hati dengan suara lemah. 

Kata demi kata sedih terusku ungkapkan dalam 
hati.hingga kakiku kuhentikan disebuah pohon besar dekat 
sekolah.kududk dibawah rerindangan daunnya yang menutupi 
matahari.air mata mulai kuteteskan dengan bebas,sekarang air 
mata itu bukan seperti hujan,melainkan air keran yang ku 
cucurkan dari dalam pelipis mata ini. 

Air mata itu terus mengalir tanpa henti.sehingga ibu 
pemilik pohon yang kududuki bertanya sama seperti kata ibu 
padaku.aku seperti melihat kebaikan ibu didepan mata yan 
berlinang ini.Aku cengeng didepan ibu yang baru kukenal.kukira ia 
akan mengusirku,tapi ternyata ia menasehatiku dengan tutur 
katanya yang lembut.seakan-akan entah kenapa aku gak sanggup 
melihat raut wajah ibu itu ketika sedih.Ibu itu membuatku ingin 
membahagiakannya.semangat yang tadi hilang kini kembali 
seutuhnya karma ibu itu.aku kini ingin beriusaha lagi,perasaanku 
menguat pada yang kutuju.aku percaya kalau aku bukanlah orang 
yang tiba-tiba lemah saat mendapat masalah.seharusnya aku 
dapat mencoba berusaha. 

Aku mulai bersemangat lagi.kakiku kini bertenaga untuk 
menuju kesekolah.remedial itulah yang kuucapkan dalam hati 
ini.untunglah aku tiba disekolah saat semua guru masih rapat.aku 
menunggunya dengan sabar. 

Tiba-tiba seorang guru menghampiriku dari balik 
pintu.guru itu pak michel yang mengajarku tadi.ia menyuruhku 
datang ke ruangannya dengan raut muka yang marah.aku begitu 
takut melihatnya.hati ini begitu tak tenang.Janga-jangan aku akan 
mendapat masalah besar dikantor...?kalau gayak gini terus ibu 
bisa tambah sakit...gara-gara nilaiku menurun!ibu yang sudah 
merelakan segalanya untuk membiayai keperluanku jadi sia-
sia…”.sahutku gemetaran.Jantungku terasa dag dig dug dengan 
kencang di depan ruang kantor.aku begitu gugup 
memasukinya.kakiku gemetar tiada henti berjalan.disana aku 
disuruh remedial tanpa ku minta,dan didampingi pak konsling.lalu 
duduk di ujung sudut ruangan.Pena dan lembaran ulanganpun 
sudah disiapkan dengan rapi di atas meja.dengan cepat ku 
menulis nama dan kelas disudut ujung kanan atas kertas 
kosong.lalu membaca bismillah dalam hati. 

Dengan kehendak allah...tanganku mulai menggerakan 
pena dengan lancar!,soal demi soal kujawab dengan penuh rasa 
percaya diri.”syukurlah tadi aku sempat belajr sedikit…sekarang 
soal yang kukerjai sedikit meringankan otakku…”sahutku dalam 
hati sambil terus menggerakan pena. 

Tapi tiba-tiba pak konsling yang mengawasiku mulai 
mengajakku mengobrol.aku yang sudah mau selesai meladeni 
obrolan bapak itu sambil terus mengerakkan pena.tanpa 
sadar!,kami terus mengobrol hingga kertas jawabanku sudah 
penuh dengan jawaban yang kutulis. 

Alhamdulillah aku dapat mengerjakannya tanpa ada 
keraguan.pak konsling yang mengajakku mengobrol tadipun kini 
berhenti dan melihat lembar jawabanku.setelah itu ia memujiku 
berkali-kali didepan semua guru.wajahku kini memerah bak warna 
tomat matang. 

Aku begitu senang,sebab kini keraguan pak michel 
kepadaku sudah mennghilang,dan kini semua ketakutanku pada 
kekalahan menghilang.aku begitu senang melihat hasil yang 
diberikan pak michel kepadaku begitu baik. 

Dan hatiku kini juga lega setelah mengetahui bahwa 
rapat tadi bukan menjelekkanku,melainkan membantuku dalam 
berprestasi.dan aku dapat membawa senyum untuk ibu. 

Alhamdullillah masya allah  subhanallah 
astaghfirullah…hanya itu yang dapat kukatakan saat ini.          

Naila-Batam 
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Coretan Siswa                                                        Suarasiswa 

 Kandidat Doktor                       
Bersambung dari halaman 1… 
Menuju kepada system ekonomi modern 
Demikian diungkapkan oleh M.Saleh Ending 
MA. Saat menjadi keynote speaker pada 
acara Seminar Sehari “Pengantar kearah 
Ekonomi Syariah” diaula Kantor KPUD 
Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Mei 2010 
yang lalu. 
 Menurutnya,seiring dengan 
derasnya arus globalisasi sekarang ini 
Resiprositas dalam ekonomi dan pertukaran 
social yang menjadi ciri dan karakteristik 
dalam perekonomian tradisional sedang 
berubah dan berhadapan dengan system 
pertukaran komersial yang kapitalisme 
sehingga segala sesuatunya selalu diukur 
dengan uang tanpa lagi melihat nilai-nilai 
Budaya-sosial yang tumbuh mengakar 
ditengah komunikasi social masyarakat 
kita,ungkapnya. 
 Kandidat Doktor yang sedang 
menggarap Disertasinya yang berjudul 
Tradisi Lisan Lawas Samawa Dalam 
Paradigma Strukturalisme Leviss-Trauss  ini 
mencontohkan,dulu ditengah masyarakat 
kita “tau samawa” ada istilah “Basiru” dalam 
mengerjakan sawah yaitu pertukaran jasa 
dengan jasa atau “Badea” yaitu proses 
penukaran barang dengan barang semuanya 
itu dilakukan atas dasar saling beang,saling 
pedi,saling beri,saling sadu yang semuanya 
penuh dengan nilai-nilai 
kemanusiaan,kekariban,ketulusan dan rasa 
saling percaya yang amat tinggi,namun 
sekarang lambat laun resiprositas seperti itu 
lenyap dan kehilangan fungsinya sebagai 
akibat munculnya system ekonomi uang 
sehingga karakteristik masyarakat kita 
menjadi berubah. Hal semacam ini mungkin 
juga terjadi didaerah lain di seluruh 
Indonesia. 
 M.Saleh Ending MA menambahkan, 
dari beberapa Studi yang dilakukan di pulau 
Jawa pengaruh pengaruh Ekonomi uang ke 
pedesaan ternyata menjadi penyebab 
berkurangnya semangat Gotong 
Royong.Ketergantungan Masyarakat 
terhadap uang untuk memenuhi kebutuhan 
hidup menyebabkan penukaran Jasa dalam 
praktik ekonomi hanya menggunakan uang 
sebagai alat tukar sementara Gotong 
Royong hanya terjadi diluar kegiatan 
ekonomi seperti pada peristiwa 
penyelenggaraan pesta perkawinan,Sunatan 
dan Uapacara Kematian sedangkan di 
bidang Pertanian diganti dengan memakai 
Tenaga Upahan. (SS) 

 

Utan Suarasiswa 
 PT.Sunlife 
Financial Indonesia 
sebuah Perusahaan 
Jaringan Asuransi dan 
Investasi terbesar di 
dunia yang berdiri pada 
tahun 1865  berpusat di 
Toronto kanada  sejak 
tahun1995 telah 
melebarkan sayap 
bisnisnya ke 
Indonesia,beberapa 
waktu yang lalu 
menyerahkan Dana 
Pertanggungan Jiwa 
pada   Nasabahnya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Penyerahan Dana Pertanggunan Jiwa yang merupakan akad kontrak 
antara PT.SunLife dengan Junaidi (almarhum yang meninggal Dunia karena sakit) 
diberikan secara simbolis kepada istrinya Ny.Mastampawan Warga Desa Motong 
Kecamatan Utan Sebesar Rp.122,9 Juta yang telah ditransfer langsung ke 
rekening Bank Ahli Waris. 
 Menurut Fahruddin Zainal (Sales Manajer PT.Sunlife) yang didampingi 
oleh Sufriadi (Asisten Distrik Manajer) mengungkapkan Kepada 
Suarasiswa,bahwa Junaidi telah menjadi Nasabah PT.Sunlife sejak Oktober 2008 
dengan Premi Rp.4 Juta pertahun, baru satu kali pembayaran tiba-tiba almarhum 
sakit dan akhirnya meninggal Dunia sehingga Almarhum yang memiliki nomor 
Polis 150852822 berhak mendapat Dana Pertanggungan Jiwa dari Asuransi dan 
beberapa hak almarhum dari sisi Investasi “ ungkap Fahruddin. 
 “PT.Sunlife Financial Indonesia telah melakukan pembayaran klim 
seperti ini kepada Nasabah sebanyak tiga kali sejak Kantor Pemasaran di 
Kabupaten Sumbawa dibuka pada 13 oktober 2008 yang lalu” Jelas Fahruddin. 
 Sementara itu ditempat yang sama,Supriadi (Asisten Distrik Menajer 
PT.Sunlife) mengatakan, PT.Sunlife Financial merupakan salah satu Perusahan 
Asuransi terbesar dan tertua di dunia yang telah di uji oleh beberapa tsunami 
ekonomi seperti Perang Dunia I,Perang Dunia Ke II,Krisis Moneter dan Krisis 
Global namun sampai saat ini sejak mulai berkiprah di Indonesia tahun 1995 
PT.Sunlife Financial Indonesia merupakan perusahaan yang sehat dengan 
memiliki RBC (Risk Basic Capital) sebesar 249 persen jauh di atas standar 
ketentuan Pemerintah 120 persen “ ungkap Supriadi. 
 Sejak dibuka kantor cabang di Kab.Sumbawa lanjut Suriadi, kami telah 
memiliki lebih dari 1000 Nasabah hal ini tidak lepas dari keberadaan Agen-agen 
kami yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. 
 “ Produk kami yang sangat di minati Oleh Nasabah adalah Asuransi Unit 
Link NewBriliance seperti yang dipunyai oleh Pak Junaidi (almarhum), Preminya 
minimal 3 Juta dengan cara pembayaran (Payway) bulanan,Triwulan (3 Bulan), 
Semester (6 Bulan) dan Tahunan dengan Pembayaran hanya 5 Tahun. Ada dua 
Manfaat (Rider) yang dimilki oleh Nasabah yaitu Aspek Asuransi dan Aspek 
Investasi “ Jelas Junaidi. 
 Dari Sisi Asuransi lanjut Yadi (sapaan akrabnya), Perlindungan Penyakit 
Kritis sampai usia 65 tahun, Kecelakaan sampai Usia 70 tahun, Rawat Inap dan 
Pembedahan sampai usia 88 Tahun dan Uang Pertanggungan Jiwa, semua Rider 
itu mulai berlaku sejak usia Nasabah memiliki Polis.Sedangkan dari Sisi Investasi 
Nasabah akan di investasikan Dananya oleh PT.Sunlife melalui Pasar Uang 20 
persen dan Pasar Saham 80 Persen.Inilah yang membedakan Asuransi Unit Link 
dengan Asuransi jenis Tradisional “ Jelas Supriadi. 
 “ Semua perkembangan Investasi Nasabah akan di report oleh 
PT.Sunlife setiap 3 bulan melalui Via Pos dan Nasabah juga dapat 
mengkonfirmasi langsung kepada PT.Sunlife melalui Telp.bebas Pulsa 021-5289 
0088 “ tandas supriadi. 
 Sementara itu Ny. Mastampawan kepada Suarasiswa menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada PT.Sunlife Indonesia atas komitmen dan 
Pelayanannya. 

” Saya baru faham betapa pentingnya Asuransi jiwa , karena itu saya 
akan melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan almarhum suami saya, 
saya akan segera membuka polis baru untuk perlindungan dan perencanaan 
keuangan anak-anak saya dimasa mendatang “ ujar Janda muda yang memiliki 
tiga anak ini dengan suara lirih karena masih dalam suasana berkabung.(SS) 



Artikel                                                      Suarasiswa 
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Ruang Ekspresi 
Buat Bapak dan ibu Guru 

Sudah Saatnya Kita Membiasakan diri dengan 
Bahasa Tulisan karena Tulisanlah yang dapat 

mengabadikan Mutiara pikiran yang datang tiba-tiba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mutu pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, 
salah satu diantaranya adalah guru. Untuk mecapai 
proses dan hasil yang bermutu dibutuhkan pula guru yang 
bermutu, baik dari segi pengetahuan sikap dan 
kepribadian sesuai dengan tuntutan profesi seorang guru. 

Dalam rangka peningkatan kualifikasi dan 
penerapan sertifikasi guru sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, 
pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda serta 
Bank Dunia mengadakan kesepakatan untuk 
bekerjasama dalam penyelenggaraan program 
BERMUTU yang tujuannya difokuskan pada upaya 
peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan 
kompetensi dan kinerja guru yang secara langsung 
dikaitkan dengan peningkatan mutu pembelajaran di 
dalam kelas. 

Program BERMUTU (Better Education Through 
Reformed Management and Universal Teacher 
Upgrading) bertujuan mengupayakan peningkatan mutu 
pendidikan melalui peningkatan kompetensi dan kinerja 
guru . Program bermutu merupakan usaha peningkatan 
profesionalitas guru melalui diklat guru yang berbasis 
kelompok kerja yaitu KKG (kelompok Kerja guru) bagi 
guru SD dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) 
Bagi Guru SMP.  

Kegiatan MGMP Matematika Bermutu yang 
dilaksanakan oleh gugus VII yang bertempat di SMP 
Negeri 1 Utan sebagai sekolah inti telah dimulai sejak 
tanggal 26 Oktober 2009 dengan kegiatan In – servis 
selama 3 hari dan pertemuan generik selama 6 kali 
pertemuan ICT 2 kali pertemuan serta kegiatan Bidang 
Study 8 kali pertemuan sehingga ada 16 kali pertemuan. 

Pertemuan terakhir pada tanggal 22 April 2010. 
Peserta MGMP berjumlah 19 orang guru yang terdiri dari 
SMP swasta dan Negeri yang berada di wilayah 
kecamatan Utan, kecamatan Rhee, dan kecamatan Buer. 
Dari Kegiatan ini peserta banyak menimbah ilmu sehingga 
nantinya akan menghasilkan suatu produk. Pada akhir 
kegiatan MGMP Bermutu ini diharapkan semua peserta 
dapat membuat laporan PTK, case study, kajian kritis, 
learning jurnal, bank soal serta Perangkat pembelajaran 
untuk dikumpulkan sebagai tagihan kemudian dikirimkan 
ke LPMP untuk dinilai sehingga nantinya akan mendapatkan 
kredit poin 

Pada saat pertemuan generik Karwo,S.Pd 
menjelaskan bahwa Ciri khas Penelitian Tindakakan 
Kelas adalah PTK dilaksanakan atas dasar masalah yang 
benar-benar dihadapi oleh guru : 
1. PTK dilaksanakan atas dasar masalah yang benar-

benar dihadapi oleh guru  
2. PTK selalu ada tindakan yang dilakukan oleh guru 

untuk menyempurnakan pelaksanaan proses 
pembelajaran  

3. PTK dilaksanakan oleh guru sebagai pengajar, 
apabila di kelas terdapat masalah, maka wajib 
Bersambung Ke halaman 12…..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dizaman  ini profesi guru bag primadona, selalu 

diburu oleh seluruh disiplin ilmu tanpa lagi melihat Guru 
sebagai Profesi yang Profesional. Namun fakta,begitu 
mudahnya orang memasuki bidang profesi ini, entah ? 
mungkin karena cara merekrutnya begitu mudah ? atau 
mungkin tidak banyak orang yang memiliki kompetensi untuk 
mengemban tugas dalam profesi ini ?.  

Penulis pikir ini tidak mungkin, karena masih 
banyak tenaga potensial yang pantas mengemban tugas 
dalam profesi ini. Contoh kasus, seorang mantan murid saya 
yang saat ini sudah menyandang gelar sarjana pendidikan, 
selama 5 tahun bergumul dengan teori pendidikan setiap 
hari dikampusnya, memiliki nilai Indek Prestasi yang cukup 
bagus ,beberapa waktu yang lalu datang membawa surat 
lamaran kesebuah lembaga pendidikan, namun mereka tidak 
punya kesempatan karena tenaga pengajar disekolah itu 
sudah terpenuhi oleh  
  Guru itu ibarat  sebuah bola lampu . Jika lampunya 
terang semuanya tenang tapi jika lampunnya padam 
semuanya akan ribut. Padahal kita tahu bahwa tanggung 
jawab guru itu berat. Tugas guru sebagai profesi misalnya 
meliputi mendidik, mengajar dan melatih selain itu juga guru 
mempunyai tugas dalam bidang kemanusiaan dan juga 
tugas guru dalam masyarakat. 
  Ketika ada kasus siswa nakal, siswa tidak lulus 
ujian, siswa melakukan asusila. Dialah yang dituduh salah  
mendidik, tidak becus mengajar tidak bisa menanamkan 
akhlak kepada anak didik dan sebagainya. Tapi pada saat 
siswa berhasil meraih keberhasilan tak jarang seorang guru 
diberi penghargaan.            

Selama ini kita terlalu banyak menuntut guru terlalu 
Menghayalkan sosok ideal seorang guru.. Bayangkanlah 
betapa beratnya menjadi guru. Disamping mengajar mata 
pelajaran iapun harus membina mental , menanamkan 
disiplin, menerapkan dasar-dasar etika memberi nilai-nilai 
moralitas melatih mengembangkan keterampilan-
keterampilan kepada siswa dan masih banyak lagi tugas 
yang diembankan oleh guru. 
 Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah 
guru harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua 
kedua. Ia harus mampu menarik simpati anak didiknya 
sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran apapun 
yang diberikan hendaknya dapat menjadi motivasi bagi 
siswa dalam belajar. Bila seorang guru dalam 
penampilannya tidak menarik bagi siswanya, maka 
kegagalan pertama adalah ia tidak akan dapat menanamkan 
benih pengajaran itu kepada para siswanya. Para siswa 
akan enggan menghadapi guru yang tidak menarik. 

Bersambung Ke halaman 12… 
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 Maaf,tulisan ini hanyalah aktualisasi dari pertanyaan 
beberapa teman dan sahabat. Namun kebanyakan mereka 
menanyakan tentang pengetahuan dasar Browsing di internet 
seperti bagaimana cara membuat E-mail, bagaimana cara 
login di facebook dengan user name sendiri,login di twitter 
atau di jejaring social lainnya diinternet. Bagi saya, itu hanya 
pengetahuan dasar yang amat gampang dipelajari yang 
penting ada kemauan belajar.Kalau ingin detailnya kunjungi 
saja saya di http://ihinsolihin.wordpress.com 
  Cara membuat E-mail search dengan mbah Google 
ke http://mail.yahoo.com, atau http://gmail.com kemudian 
login dan Klik new registrasi (daftar baru) pada sudut kanan 
atas halaman yahoo seterusnya isilah semua kolom yang di 
sediakan sampai registrasi komplet.Begitu juga dengan 
pembuatan facebook perintahkan mbah google untuk mencari 
www.facebook.com atau www.twitter.com kemudian login dan 
klik newregistrasi udah ikuti terus langkahnya sampai komplet 
gampangkan? Pasti sulit karena belum dicoba. 
 Berikutnya penulis akan coba mendiskripsikan tutorial 
cara membuat blog gratis di wordpress mungkin ini bisa 
menjadi acuan untuk mengurangi sedikit kebingungan teman-
teman. Tapi maaf,saya bukan orang yang ahli di dunia IT 
karena ini bukanlah basic saya hanya pengetahuan ini saya 
dapatkan secara otodidak paling tidak bisa menjadi sharing 
information untuk menambah pengetahuan. 
 Didunia internet Blog sekarang sudah sangat populis 
dan sangat dibutuhkan,karena kemudahannya setiap orang 
sekarang bisa membuat blog dengan easy and fast, berbeda 
dengan membuat website,menulis atau membuat blog tidak 
Memerlukan pengetahuan pemerograman yang rumit seperti 
yang telah saya lakukan sendiri tanpa pengetahuan khusus. 
Kali pertama saya hanya dibimbing seorang teman (thank’s 
for www.wildan08.wordpress.com) lalu saya mengeksplorasi 
sendiri apa yang saya bisa ternyata sukses juga bahkan 
menjadi lihai sehingga dengan mudah saya dapat 
menuangkan Ide dan kreativitas  pada blog saya dengan 
tulisan-tulisan seperti perangkat mengajar dan sebagainya 
yang banyak dibutuhkan oleh komunitas kita sebagai 
Guru.Blog juga dapat dengan mudah kita kita update setiap 
saat kita mau.  
  Ada beberapa macam Blog yang sering digunakan 
yaitu Wordpress,Blogger dan Multiply dan masih banyak yang 
lainnya. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari menulis 
atau membuat blog antara lain : 
A.Sebagai catatan pengetahuan karena ada pepatah yang 
mengatakan ikatlah ilmu dengan cara menuliskannya, dengan 
menuliskannya ke blog maka ilmu   anda  dapat  dibaca  oleh 
 

belahan dunia yang lainnya yang sekarang 
tanpa batas negara, kawasan serta tanpa 
ruang dan waktu sehingga bermanfaat bagi 
yang lainnya. 
B. Sebagai tempat latihan menyoret opini  
secara tertulis dengan bebas tanpa ada yang 
menjadi editorial terhadap tulisan anda karena 
andalah pemilik blog jadi anda bebas untuk 
menulis apa saja.  
c. Sebagai tempat mengembangkan online 
bisnis serta mempromosikan usaha atau bisnis 
anda untuk mendapatkan uang.  
d. Sebagai Dasar cara membuat  website bagi 
para pemula  
e. Sebagai sarana korespondensi karena 
dengan diaksesnya blog anda maka banyak 
orang yang mengenal anda untuk sekedar 
bertukar pikiran atau bisnis. 
 Isi Blog bisa seperti, Catatan 
harian,Ide-ide atau Opini,berita terkini dan 
Ulasannya menurut anda,Tip dan Trik tentang 
apa saja,Artikel ttg 
Agama,seni,Budaya,Musik,Pelajaran,tugas 
sekolah ,kuliah dan kursus,pengetahuan dan 
pengalaman pribadi yang berguna untuk orang 
lain,album foto dan masih banyak lagi hal-hal  
lainnya yang tidak ada batasan kategori dalam 
menuliskannya karena tulisan terserah kepada 
pemilik blog yang semakin lengkap isinya maka 
semakin banyak yang mengunjungi blog anda 
dengan syarat tulisan anda tidak boleh plagiat. 
 Syarat membuat Blog anda harus 
memiliki Email terlebih dahulu dan lakukan cara 
pembuatan Email seperti yang saya jelaskan di 
atas,kemudian anda harus sudah bisa 
mengoperasikan computer minimal mikrosoft 
word atau program lainnya yang 
serupah.Namun anda tidak harus memakai 
computer yang selalu terkoneksi dengan 
internet karena anda dapat menulis artikel atau 
apapun secara offline pada 
notepad,microsoftword atau Microsoft frontpage 
kemudian pada saat online anda tinggal 
menggcopi paste tulisan tersebut pada blog 
anda hal ini untuk menghemat biaya online 
anda. 
 Setelah nanti Blog anda berbayar tidak 
lagi menggunakan wordpress seperti 
http://smpn1utan.wordpress.com yang isinya 
masalah pendidikan tetapi menjadi 
http://www.smpn1utan.SCH.ID (SCH.ID untuk 
pendidikan, go.id untuk pemerintahan ) yang 
bayar hostingnya sampai jutaan tergantung dari 
tempat hostingnya. 
 Langkah – langkah pendaftaran di 
wordpress cukup sederhana yaitu : buka 
http://wordpress.com dan klik SIGN UP NOW. 
Kemudian anda akan mendapatkan halaman 
pengisian Data seperti Username yang akan 
menjadi ID anda……Bersambung Ke halaman 9 
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dari halaman 1… 

kami buktikan dari beberapa responding 
yang kami jadikan sampel” Ungkap Guru 
IPA yang sangat akrab dengan Siswa-
siswinya ini. 
 Ketika di Tanya apa nama Latin 
dari Jeruk Sumba, Ir.Nurlaela tersenyum 
sambil berkilah,belum saatnya 
diungkapkan ini rahasia penelitian kami 
sudah mencari dari berbagai literature 
hasil penelitian Jeruk sumba belum 
mempunyai nama latin sehingga kami 
harus menemukan sendiri melalui 
Research Laboratoriun dan kami sedang 
menjalin kerja sama dengan Tim Peneliti 
dari Laboratorium Universitas Mataram. 
 “maaf , penelitian ini biayanya 
mahal loh,menemukan nama Latin dari 
Jeruk Sumba merupakan salah satu 
Tujuan Penelitian Siswi kami, nah apabila 
kami dapat menemukannya maka peneliti 
Siswi SMPN 1 Utan lah yang pertama kali 
menemukannya hebatkan??/” katanya 
dengan senyum simpul dibibir Ibu Guru 
yang cantik dan peramah dimata siswa ini. 
 Sementara itu,Putri,Dian dan Vira 
sapaan akrab ke Tiga Duta SMPN 1 Utan 
ini sedang sibuk dengan kegiatan 
Laboratorium saat di temui Suarasiswa. 
 Menurut Rizki Eka Putri Alda 
(Putri) putri tercinta dari Bapak Abdul 
Haris,S.Sos (Sekretaris Kecamatan Utan) 
ini mengatakan, ada Tiga Lokasi 
Penelitian kami salah satunya adalah 
Desa Seseng karena dari hasil 
pengamatan Lapangan Di pemukiman 
penduduk Desa ini Banyak tumbuh Jeruk 
Sumba sehingga kami mudah 
mendapatkannya. 
 “nah kalau penelitian ini berhasil 
SMPN 1 Utan bisa memproduksi 
Shampoo Herbal Jeruk Sumba dan kita 
buat Pabriknya bila perlu Jeruk Sumba 
kita Budidayakan    saya    sendiri    mau   
jadi Petaninya kan bisa menciptakan 
Lapangan pekerjaan kan???” Ungkap 
Putri sembari tersenyum. 
 Lain dengan Dian Putri 
Aliya,Siswi yang doyan nyeloteh ini 
mengatakan, kami sekarang sedang 
menganalisa kandungan campuran 
Santan dengan Jeruk Sumba di 
Laboratorium Kimia Analitik Unram tetapi 
sebelumnya kami sudah melakukan 
pengamatan keawetan santan setelah 
dicampur Jeruk Sumba. 

“tuh liat,biasanya setiap yang 
mengandung santan dalam tempo 24 Jam 
pasti berjamur dan rusak tapi campuran ini 
tetap utuh” tunjuk Dian sambil 
memperlihatkan medianya. 
 “itulah hebatnya 
research,mengasikkan”celetuk Alvira 
Nadila yang sejak tadi diam.”Suarasiswa 
mau kami research???kok,senang nulis 
orang ya ?”Gurau Vira sambil 
tersenyum.(SS) 

dari halaman 1….  
“Bayangkan saja, bagaimana kami harus membiayai pemeliharaan bangunan dan 
fasilitas sekolah ini kalau tanpa di bantu oleh Wali Murid sebab kalau kita 
mengharapkan bantuan dari Pemerintah tak seberapa” ujar selamet. 
 “Perhatian dari Pemerintah Daerah juga sangat kami harapkan karena 
SMPN 1 Utan menjadi  cermin wajah       Pendidikan       Kabupaten Sumbawa di 
tataran Nasional dan Sekolah ini merupakan asset masyarakat Utan secara khusus 
dan asset masyarakat Sumbawa secara Umum karena itu kami sangat 
mengharapkan agar DPRD dan Pemerintah Daerah dapat memberikan Anggaran 
setiap tahun untuk pengembangan dan pemeliharaan SMPN 1 Utan. 
 “Apalagi 18 unit perangkat computer Laboratorium Bahasa kami kebobolan 
maling beberapa waktu yang lalu sehingga proses belajar siswa-siswi kami menjadi 
terganggu  sampai saat ini kami belum bisa membelikan gantinya,nah inilah yang 
harus kita pikirkan bersama” tandas selamet. 
 “Mudah-mudahan SMPN 1 Utan dapat menjadi prioritas dan perhatian 
Pemerintah Daerah Sumbawa” harapnya.(SS) 

SYIFA pRODUCTION 
MENGATASI KOMPUTER ANDA YANG BERMASALAH 

MENERIMA  JASA PENGETIKAN  SKRIPSI,MAKALAH ,PEMBUATAN 
UNDANGANC,CETAK PHOTO DIGITAL,PEMBUATAN VIDIO 

FOTO,PEMBUATAN MEDIA POWERPOINT. 
HUBUNGI KAMI:  

BELAKANG TOKO WAHYU KODA PERMAI UTAN  HP : 081237369222 

Wanita Pendobrak Sejarah                                 dari halaman 5…. 
Perjuangan R.A Kartini tidak serta merta didapatkan begitu saja, 

butuh proses dan perjalanan panjang dalam menapakinya. Ketidaksetujuan 
keluarga ditambah celaan sebagai penentang adat dan tradisi datang 
selama proses menuju perubahan. Namun R.A Kartini tidak berhenti, ia 
tetap dengan pendiriannya untuk melawan kebiasaan atau adat yang kuno 
dan kolot. Ia ingin agar wanita Indonesia setara dengan pria, memiliki hak 
bukan hanya kewajiban dan juga bisa sejajar dengan wanita-wanita dari 
Negara lain. 

Penjabaran di atas hanya sepenggal dari kisah panjang R.A Kartini 
semasa hidupnya yang dikutip dari sebuah buku berjudul R.A Kartini 
Riwayat dan Perjuangannya. (Dari Berbagai Sumber) 

Group tarian Theatre Biru 
Siswa Kelas 8 Sebelum Pentas 

Group tarian Theatre Biru 
Siswa Kelas 7 saat Pentas 

Vokal Group Theatre Biru 
Siswa Kelas 9 Saat Pentas 

Ibu Gurupun Ikut Goyang Dangdut 
Saat Guru Bahasa berdangdut 
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Dari Halaman 3… 

Guru tidak hanya 
diperlukan oleh para siswa di 
ruang-ruang kelas, tetapi juga 
diperlukan oleh masyarakat 
lingkungannya dalam 
menyelesaikan aneka ragam 
permasalahan yang dihadapi 
masyarakat. Masyarakat 
menenpatkan guru pada 
tempat yang lebih terhormat di 
lingkungannya karena dari 
seorang guru diharapkan 
masyarakat dapat memperoleh 
ilmu pengetahuan. Ini berarti 
bahwa guru berkewajiban 
mencerdaskan bangsa menuju 
pembentukan manusia 
Indonesia seutuhnya yang 
berdasarkan pancasila. 

Tugas dan peran guru 
tidaklah terbatas di dalam 
masyarakat, bahkan guru pada 
hakekatnya merupakan 
komponen strategis yang 
memilih peran yang penting 
dalam menentukan gerak maju 
kehidupan bangsa. 
Keberadaan  guru bagi suatu 
bangsa amatlah 
penting,apalagi bagi suatu 
bangsa yang sedang 
membangun. Terlebih-lebih 
bagi kelangsungan hidup 
bangsa di tengah-tengah 
lintasan perjalanan zaman 
dengan teknologi yang kian 
canggih dan segala perubahan 
serta pergeseran nilai yang 
cendrung memberi nuansa 
kepada kehidupan yang 
menuntut ilmu dan seni dalam 
kadar dinamik untuk dapat 
mengadaptasikan diri. 

Guru adalah salah 
satu faktor yang sangat 
menentukan proses dan hasil 
pendidikan. Untuk mencapai 
proses dan hasil yang bermutu 
di butuhkan pula guru yang 
bermutu. Aik dari segi 
pengetahuan , sikap dan 
kepribadian sesuai dengan 
tuntutan profesi guru. Banyak 
guru tidak menyadari 
pentingnya memperbaiki mutu 
lingkungan sekolah dalam 
rangka menciptakan perasaan 
aman dan nyaman bagi anak 
agar mereka muda 
mengemukakan pendapat dan 
gagasan secara optimal.(SS) 
 

Dari halaman 3…. 
mengupayakan agar masalah tersebut 
dapat diatasi atau dikurangi dengan 
melakukan tindakan dengan tujuan Untuk 
memperbaiki atau meningkatkan praktek 
pembelajaran secara 
berkesinambungan:Sebagai layanan 
profesional Untuk mengembangkan 
keterampilan guru serta Menumbuhkan 
budaya menulis/meneliti di kalangan guru. 

 Sedangkan menurut Bapak 
Baharuddin,S.Pd yang selalu memberikan 
semangat kepada peserta MGMP Matematika 
bermutu jangan pernah takut salah dalam  
menulis, jika menghadapi masalah atau 
pengalaman yang berkesan di dalam kelas 
pada saat pembelajaran berlangsung maka 
segeralah dituangkan dalam bentuk tulisan 
sehingga jadilah sebuah Case study atau 
study kasus. 

Melalui pengkajian case study dalam 
pembelajaran dengan segala komponennya 
para guru dapat melakukan evaluasi diri ( self 
evalution), dapat memperbaiki sekaligus dapat 
meningkatkan praktek pembelajaran guru di 
kelas. Seorang guru yang menceritakan atau 
menulis pengalaman yang sukses atau suatu 
permasalahan                 yang                   
dihadapi dan              Menarik yang muncul 
pada saat pembelajaran dengan materi atau 
topik tertentu serta dapat mengidentifikasi 
permasalahan apa yang dihadapi dan 
bagaimana solusi dalam permasalahan 
tersebut dengan demikian tuangkan dalam 
bentuk tulisan itu juga sudah merupakan suatu 
bentuk penelitian Tindakan Kelas bagi guru. 
Jadi PTK itu tidaklah terlalu sulit yang 
membuat kita sulit adalah kita tidak berani 
untuk memulainya. 

  Pada saat pertemuan ke 14 tentang 
refleksi dan tindak lanjut yang di isi oleh 
Bapak Drs.Khairuddin,M.Emg dari LPTK – 
Undram kebanyakkan guru – guru sekarang 
mentok di golongan IV/a padahal untuk naik 
ke golongan IV/b  sangat lah memungkinkan 
jika kita mau mengembangkan diri. Ada 5 
macam pengembangan profesi guru. 
1.  KTI ( Karya Tulis Ilmiah ) 
2. Teknologi Tepat Guna 
3. Alat Peraga 
4. Karya Seni 
5. Kurikulum 
Sedangkan Karya Tulis Ilmiah di bagi menjadi 
7 macam: 
1. Penelitian 
2. Karangan Ilmiah 
3. Ilmiah Populer 
4. Prasarana Seminar 
5. Buku 
6. Diktat 
7. Terjemahan. 

Menurut khaeruddin yang nota bene 
Dosen di uiversitas Mataram menjelaskan 
bahwa seorang guru haruslah mampu 
mengembangkan profesinya karena banyak 
cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru 
untuk mengembangkan profesinya sehingga 
menjadi guru yang profesional. 

Didalam melakukan PTK data 
yang aktual sangat dibutuhkan untuk 
mengatahui tindakan apa yang akan 
diberikan. Kegiatan setelah  analisis 
dan interpretasi data adalah 
melakukan refleksi. Kegiatan ini 
diperlukan utk peroleh gambaran 
tingkat keberhasilan pelaksanaa 
rencana tindakan. Hasil refleksi 
menentukan langkah tindak lanjut 
yang diperlukan.  

Untuk melakukan refleksi guru 
harus memiliki data yang telah 
dianalisis dan diinterpretasikan. Guru 
harus memahami betul tentang 
keterkaitan antara permasalahan, 
tujuan yang ingin dicapai, rencana 
tindakan yang telah disusun dan 
dilaksanakan, serta situasi dan kondisi 
saat tindakan dalam pembelajaran 
dilaksanakan Refleksi merupakan 
kegiatan analisis-sintesis, interpretasi, 
dan eksplanasi terhadap semua 
informasi yang diperoleh dari 
pelaksanaan tindakan.  

Data atau informasi yang 
terkumpul perlu dianalisis, dicari 
kaitan antara yang satu dengan yang 
lainnya, dibandingkan dengan 
pengalaman sebelumnya atau dengan 
standar tertentu, untuk mengevaluasi 
keberhasilan perbaikan pembelajaran 
yang dilakukan  

Setelah menemukan akar 
permasalahan yang menjadi 
penyebab belum berhasilnya 
perbaikan pembelajaran, maka 
langkah selanjutnya adalah membuat 
rencana perbaikan pembelajaran 
untuk menghilangkan akar 
permasalahan tersebut pada siklus 
(kedua).  
Namun, jika tindakan berhasil 
memperbaiki kualitas pembelajaran, 
maka bisa saja PTK dilanjutkan pada 
siklus berikutnya untuk lebih 
mengoptimalkan kualitas, atau PTK 
diakhiri dan hasil-hasilnya disusun 
menjadi laporan 
Tahap refleksi bukan merupakan 
tahap yang mudah bagi guru, 
khususnya guru yang belum 
terbiasa melakukan PTK 

Pada Refleksi perlu 
kemampuan untuk berpikir analitik 
secara kritis, terhadap semua data, 
fakta dan fenomena yang terjadi, 
kemudian menghubungkannya 
dengan rumusan, tujuan, serta 
rencana tindakan sebagai alternatif 
solusinya. Artinya, diperlukan upaya 
merenung dan berpikir secara serius 
dan mendalam, dengan mengingat 
tentang berbagai konsep, prinsip, 
pengalaman praktis yang terkait 
dengan pembelajaran yang telah 
dipertimbangkan dalam menyusun 
rencana tindakan……. 

 

 

MAU PASANG IKLAN ??? 
Hubungi Redaksi  Kami 

Di 081237369222 
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Mutiara Dalam Sejarah                    Suarasiswa 

Halaman 5 

“Hidup itu akan indah dan 
berbahagia apabila dalam 

kegelapan kita melihat cahaya 
terang” 

 
             sepotong kalimat yang diucapkan 
R.A Kartini semasa hidupnya ini mampu 
memberikan arti dan spirit tersendiri dalam 
perjuangan meraih persamaan dan 
kesetaraan gender atau disebut juga 
emansipasi. 
            Siapa yang tidak kenal dengan R.A 
Kartini. Wanita kelahiran 21 April 1879 ini 
,Ia anak salah seorang bangsawan yang 
masih sangat taat pada adat 
istiadat,perintis perubahan bagi kaum 
wanita. Ia lahir dari keluarga bangsawan 
yang berpikiran maju dan sosoknya yang 
cekatan, lincah, pintar, suka belajar dan 
haus akan ilmu pengetahuan. 

Saat usia 7 tahun, ia bersekolah 
di Sekolah Kelas Dua Belanda.Setelah 
lulus dari Sekolah Dasar ia tidak 
diperbolehkan melanjutkan sekolah ke 
tingkat yang lebih tinggi oleh orangtuanya. 
Ia dipingit sambil menunggu waktu untuk 
dinikahkan. Kartini kecil sangat sedih 
dengan hal tersebut, ia ingin menentang 
tapi tak berani karena takut dianggap anak 
durhaka. Untuk menghilangkan 
kesedihannya, ia mengumpulkan buku-
buku pelajaran dan buku ilmu pengetahuan 
lainnya yang kemudian dibacanya di taman 
rumah dengan ditemani Simbok 
(pembantunya). 

Selain belajar di sekolah, ia juga 
kerap memperoleh pelajaran Bahasa 
Jawa, memasak, menjahit, mengurus 
Rumah Tangga dan pelajaran agama di 
rumahnya. Keluarganya sangat 
mengedepankan pendidikan.  Sebagai  
seorang    gadis  
yang lincah ia hanya berpikir mengenai 
sekolah dan bermain. 

. Akhirnya membaca menjadi 
kegemarannya, tiada hari tanpa membaca. 
Semua buku, termasuk surat kabar 
dibacanya. Kalau ada kesulitan dalam 
memahami buku-buku dan surat kabar 
yang dibacanya, ia selalu menanyakan 

kepada Bapaknya. Melalui buku inilah, 
Kartini tertarik pada kemajuan berpikir 
wanita Eropa (Belanda, yang waktu itu 
masih menjajah Indonesia). 
Hingga suatu hari seorang teman 
Belanda-nya bertanya mengenai cita-
cita Kartini setelah tamat sekolah. Ia 
mulai memikirkan jawaban dari 
pertanyaan tersebut sampai akhirnya 
ia memikirkan untuk mengubah nasib 
kaum wanita di kemudian hari.Wanita 
tidak hanya didapur tetapi juga harus 
mempunyai ilmu. 
 Ia memulai dengan 
mengumpulkan teman-teman 
wanitanya untuk diajarkan tulis menulis 
dan ilmu pengetahuan lainnya. 

Ditengah kesibukannya ia 
tidak berhenti membaca dan juga 
menulis surat dengan teman-temannya 
yang berada di negeri  
Belanda. Tak berapa lama ia menulis 
surat pada Mr.J.H Abendanon. Ia 
memohon diberikan beasiswa untuk 
belajar di negeri Belanda. 
Beasiswa yang didapatkannya tidak 
sempat dimanfaatkan Kartini karena ia 
dinikahkan oleh orangtuanya dengan 
Raden Adipati Joyodiningrat.  

Setelah menikah ia ikut 
suaminya ke daerah Rembang. 
Suaminya mengerti dan ikut 
mendukung Kartini untuk mendirikan 
sekolah wanita. Berkat kegigihannya 
Kartini berhasil mendirikan Sekolah 
Wanita di Semarang, Surabaya, 
Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon 
dan daerah lainnya. Nama sekolah 
tersebut adalah “Sekolah Kartini”. 
Ketenarannya tidak membuat Kartini 
menjadi sombong, ia tetap santun, 
menghormati keluarga dan siapa saja, 
tidak membedakan antara yang miskin 
dan kaya. 

Kartini hanya bisa 
mencurahkan cita-cita perjuangannya 
dalam bentuk surat. Ia rajin menulis 
surat kepada temantemannya di 
Belanda. Isinya mengandung cita-cita 
yang luhur, terutama untuk 
mengangkat derajat wanita Indonesia. 
Berkat surat-surat ini, tahun 1903 
didirikan Sekolah Kartini Pertama di 
Semarang.  

R.A Kartini akhirnya 
menghembuskan nafas terakhirnya 
Pada tanggal 17 september 1904, 
Kartini meninggal dunia dalam usianya 
yang ke-25, setelah ia melahirkan 
putra pertamanya. Setelah Kartini 
wafat, Mr.J.H Abendanon 
memngumpulkan dan membukukan 
surat-surat yang pernah dikirimkan R.A 
Kartini pada para teman-temannya di 
Eropa. Buku itu diberi judul “DOOR 
DUISTERNIS TOT LICHT” yang 
artinya “Habis Gelap Terbitlah Terang”. 

Bersambung ke halaman 13 

dari halaman 1… 
Komite harus lebih……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menurut Mulyadi,kami 
dari Wali   Murid         sangat   
sadar          terhadap apa yang 
menjadi hak dan kewajiban kami 
sebagai orang tua,apalagi Sekolah 
ini menyandang Status SSN 
bahkan kami merasa bangga 
karena anak-anak kami bisa belajar 
di Sekolah ini sehingga kami 
merasa punya tanggung  jawab 
moral untuk menjaga dan 
memelihara Sekolah ini karena 
Sekolah ini milik masyarakat Utan. 
 “Justeru menurut saya  
permasalahannya ada pada Komite 
sendiri sebagai refresentasi dari 
Wali Murid,hendaknya Komite  
harus lebih agresif dalam 
merencanakan dan 
mensosialisasikan program 
Sekolah baik program fisik atau non 
fisik sehingga kita bisa 
merumuskan skala prioritasnya 
baik jangka pendek maupun jangka 
panjang sehingga program menjadi 
real dan tidak bersifat dadakan tapi 
semua terencana”Jelas Mulyadi. 

Kemudian ,sambung mul 
panggilan akrab pria yang sehari-
harinya sebagai Kepala Pasar Utan 
ini,  
sebagai etika kita berorganisasi 
transparansi   dalam   bentuk    
laporan penggunaan    Dana      
harus     lebih dikedepankan 
dengan maksud untuk lebih 
memotivasi kepercayaan wali murid 
terhadap sumbangsih yang 
diberikan kepada Sekolah. 

Lebih jauh Mulyadi 
mengungkapkan, Komite harus 
mempunyai terobosan lebih dalam 
menghimpun Dana jangan hanya 
mengandalkan dari Wali Murid saja 
bisa juga mengusulkan Dana dari 
pihak lain yang kompeten dengan 
Dunia Pendidikan. 
Sementara itu di tempat yang 
terpisah Ketua Komite SMPN 1 
Utan Sirajuddin Wake BA ketika di 
komfirmasi Suarasiswa 
mengatakan semua saran yang 
positif akan kita tindak lanjuti 
meskipun ada beberapa terobosan 
sudah kami lakukan, nanti dirapat 
komite akan kita bahas.(SS) 
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membantu kami dalam solusi pembelajaran. Oh ya bu... 
nama saya Faridatullah kelas 7.RSBI. 

Begini bu... Ulangan kenaikan kelas sebentar 
lagi sementara materi yang saya pelajari untuk persiapan 
ulangan sangat banyak. Saya ingin nantinya pada saat 
pembagian rapot nilai saya sangat memuaskan 
dibandingkan pada semester yang lalu. Oleh karena itu 
saya ingin mendapat kiat-kiat belajar dari ibu.Kenapa ya 
bu, setiap kali saya mau belajar selalu saja ada 
halangannya misalnya saja saya ngantuk padahal baru 
beberapa baris dari buku pelajaran yang saya baca, lain 
halnya dengan saya membaca buku cerita atau nonton 
TV tak ada Ngantuknya walaupun sampai berjam-jam. 
Apakah sama bu cara saya belajar matematika dengan 
belajar pelajaran yang lainnya? Walaupun nilai 
matematika saya pas-pasan namun saya suka 
matematika tapi yang jadi masalah dengan pelajaran 
yang sifatnya menghafal. Bagaimana ya bu agar saya 
dapat menghafal dengan mudah. Atas bantuan ibu, sekali 
lagi saya ucapkan terima kasih.......... 

 
Faridah yang cantik.... 
Sebelumnya ibu mengucapkan terima kasih atas 
keperduliannya Farida terhadap kolom yang ibu asuh. 
Ruangan Learning Servis memang di sediakan khusus 
bagi siswa yang ingin berkonsultasi terutama tentang 
kesulitan dalam pembelajaran. 
Farida ... Ibu memahami kerisauan yang kamu alami 
mengingat nilai semester yang lalu walaupun terlampaui 
KKMnya tapi Farida belum merasa puas chan. Masalah 
kiat-kita belajar itu sangat banyak Farida tergantung 
bagaimana kita menyingkapinya. Persiapan Farida dalam 
menghadapi ulangan kenaikan kelas mulai sekarang 
harus bisa membagi waktu dalam belajar. 
Farida bisa membuatkan jadwal khusus dari semua mata 
pelajaran . Misalnya saja hari senin di pelajari Bahasa 
Indonesia, hari selasa Matematika,hari rabu Biologi dan 
seterusnya. Setiap jadwal yang Farida  buat usahakan 1 – 
2 jam, tinggal waktunya disesuaikan dengan inginan 
Farida sendiri,apakah waktu yang digunakan itu malam 
hari atau sore hari. Jadi dalam belajar jangan asal belajar, 
harus betul-betul Farida pahami dan apa yang Farida 
pelajari itu haruslah disesuaikan dengan SKL yang ada 
sehingga tidaklah sia – sia. 
Atau bisa saja Farida menggunakan metode belajar  
seperti yang pernah di sampaikan oleh Guru Agama( Drs. 
Solihin ) yaitu dengan cara setiap kali selesai shalat lima 
waktu Farida membaca buku pelajaran karena pada saat 
itu pikiran kita dalam keadaan bersih. Misalnya selesai 
shalat subuh, Farida bisa membaca buku biologi 1 – 2 
lembar demikian juga pada shalat-shalat waktu yang 
lainnya. 
 Farida sayang... kita tidak bisa pungkiri kadang-
kadang ada saat-saat tertentu kita malas belajar seperti 
yang Farida katakan yaitu terserang oleh mengantuk.  

Bersambung ke halaman…15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dear Dinda yang cantik 

Wah kayaknya krisis PD(percaya diri) ini menjadi 
masalah klasik yang selalu dialami oleh sebagian orang-
orang disekeliling kita.padahal kalau hal ini di biarkan 
berlarut-larut bisa saja mematikan potensi yang kita miliki 
dan mempunyai pengaruh besar terhadap ketidaksuksesan. 
Biasanya krisis PD itu timbul karena kamu ngerasa ada 
kekurangan dalam diri kamu yang benar –benar kamu tidak 
bisa terima dan malu jika dilihat orang lain.Kekurangan-
kekurangan inilah yang membuat kamu ngerasa tidak 
nyaman.Nah, gimana sih caranya untuk mengatasi krisis 
pede ini? Berikut ini adalah tips yang kamu bisa coba lakuin 
kalo sedang mengalamin krisis PD. (Kalo udah kepedean, 
jangan itu hanya sesuatu yang kamu lakukan, Cobalah liat 
kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar Jangan 
langsung ga PD begitu gagal sekali pokoknya kegagalan itu 
hanya sukses yang tertunda win… 
Nikmati perjalanan hidup, bukan tujuan hidup kamu 

Coba belajar untuk selalu menikmati hidup yang 
kamu punya sekarang, jangan selalu merasa kurang karna 
kamu belum mencapai tujuan hidup kamu. Hidup itu adalah 
sebuah perjalanan. 
Jujur terhadap diri sendiri 

Evaluasi diri secara jujur malah membutuhkan 
keberanian dan karakter yang rendah hati untuk mengakui 
kejelekan kamu sendiri daripada orang laen yang ga pernah 
melihat dan mengakui kekurangan dirinya sendiri. Malah 
menyalahkan orang lain atas kegagalannya dia sendiri. 
Terimalah diri kamu apa adanya 

Kamu itu adalah manusia yang unik. Setiap orang 
mempunyai kelemahan dan kelebihan. Jangan berusaha 
untuk merubah diri kamu menjadi orang laen. Kamu itu 
bener2 unik di dunia ini; tidak ada orang laen yang persis 
sama seperti kamu (maupun kembaran kamu sendiri). 
Terimalah segala yang ada di diri kamu dan tunjukkan kalo 
memang kamu bener2 unik. 
Selalu ingat kesuksesan yang pernah kamu raih 
(walaupun kecil) 

Kesuksesan yang kamu raih dalam hidup adalah 
kamu punya; kebanggaan kamu sendiri. Jangan selalu mikir, 
“Ah, cuman lagi untung aja tuh”. Pokoknya semua 
kesuksesan kamu memang berkat diri kamu sendiri. Coba 
ingat2 apa saja yang kamu sudah raih selama hidup ini! 
Kesuksesan di waktu masa keci juara lomba balap 
karung,memasakdisekolah,mengambar,juara cerdas 
cermat,apapun itu adalah sebuah kebanggaan atau prestasi, 
Itu semua penting dan jangan sekali2 melupakannya 
Ayo tunggu apa lagi? Mulailah dari sekarang juga dan ingat 
“Potensi akan terlihat sebagai prestasi, jika ditindak lanjuti 
dengan aksi atau tindakan”. PD aja lageeeee…Selamat 
mencoba ya Dind,moga sukses..wassalam…. 
 

Halaman 6 

Rubrik Psikologi                                                                                                    Rubrik Learning Service 

Ass.War.Wab 
 Bu Fitri Guruku yang 
cantik,Dinda mau nanya 
nich.Dinda punya masalah 
nich dengan diri Dinda 
sendiri. Kok Dinda kayaknya 
kurang PD ya dalam belajar 
apalagi kalau Dinda punya 
masalah Nilai Dinda yang 
gagal Dinda maunya cepat 
nyeraaaah aja dan seperti 
ngga’ punya semangat 
belajar lagi.Tolongin Dinda ya 
Bu? Thank’s sebelumnya. 

Dari Dinda (Nama Samaran) 
Kelas : 7-2 

Bu Guru Yth......... 
Sebelumnya saya 

mengucapkan terima kasih 
dengan aktifnya kembali 
suarasiswa yang selama ini 
hilang dari peredaran. Kami 
sangat merindukan untuk 
hadirnya suarasiswa 
terutama dirubrik laerning 
servis (layanan belajar). 
Mengingat kolom  ini  sangat  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utan,Suarasiswa 

Hari pendidikan nasional diperingati 
antara lain untuk mengenang jasa Bapak 
pendidikan Indonesia Ki.Hajar Dewantara 
dan seluruh pejuang pendidikan yang patut 
kita kenang dan hargai,demikian salah satu 
bagian isi dari sambutan menteri pendidikan 
nasional yang di bacakan Oleh sekretaris 
kecamatan utan Abdul Haris S.Sos yang 
bertindak selaku Pembina upacara pada 
upacara peringatan Hardiknas di arena 
jambore ranting kwarran kecamatan utan di 
lapangan desa bale brang kecamatan Utan 
kemarin. 
 Upacara tersebut diikuti dengan 
meriah oleh seluruh komponen pelaku dan 
pegiat pendidikan sekecamatan utan dan 
juga dari tokoh masyarakat,alim ulama dan 
para Pemuda. 

Menurut Abdul Haris S.Sos ketika 
ditemui Tribun usai Upacara, sengaja kami 
kemas pelaksanaan upacara peringatan 
hardiknas tahun ini di arena jamboree ranting 
pramuka karena kebetulan semua sekolah 
dan Guru kegiatannya tengah terpusat pada 
arena ini sehingga semakin mudah kita 
merenung dan memaknai momentum 
peringatan hari pendidikan nasional itu 
sendiri. 

Apalagi malam tadi sambung abdul 
haris, ada acara pembakaran api unggun dan 
perenungan sehingga api unggun itu di 
renungkan sebagai kobaran semangat 
bangkitnya Dunia Pendidikan terutama para 
Guru dalam rangka kita mengintrospeksi diri 
melangkah kedepan untuk mempersiapkan 
anak didik kemasa depan yang lebih baik 
sebagai pelayan pendidikan . 

“inilah makna peringatan 
HARDIKNAS sesungguhnya,bukan sekedar 
seremonial belaka” ungkapnya. 

Sementara itu, Syaifuddin As,S.Pd  
Ketua  Kwarter Ranting Utan mengatakan, 
Jambore Ranting ini diikuti oleh 650 peserta 
dari    25  SD  dan    4    SMP    yang     telah  

        Bersambung ke halaman….16 
 

 
 
 
 
SMUN 1 Utan,Suarasiswa 
 Acara Reuni Pelepasan Siswa Kelas XII SMUN 1 Utan 
berlangsung dengan suasana haru dan semarak Kemarin (24 April 
2010) yang digelarkan di halaman depan Sekolah tersebut.Dari 
pantauan Suarasiswa,Acara tersebut dihadiri oleh seluruh 
Siswa,Guru,Wali Siswa dan beberapa undangan lainnya dari unsur 
masyarakat. 
 Menurut Yayuk Suhestra (Mantan Ketua OSIS SMUN 1 
Utan) yang sempat diwawancarai suarasiswa ditengah acara 
berlangsung mengatakan, inilah bentuk kecintaan dan 
penghormatan kami kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah 
mendidik kami selama tiga tahun disekolah ini tidak ada yang bisa 
kami berikan kecuali rasa terima kasih kami yang tulus kepada 
mereka tanpa mereka kami bukanlah apa-apa “ ungkap yayuk 
dengan perasaan haru. 
 Dari pantauan 
Suarasiswa       hingga 
Acara   usai    suasana 
Haru  yang  menyelimu 
ti. “ Saya  bangga  dan 
terharu “ Ungkap salah  
seorang    Guru   yang 
duduk  disebelah  Sua 
rasiswa  dengan  mata 
berkaca-kaca. 
(Gita&Cici)        
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 Halaman 

Liputan Suarasiswa                                       

Bahaya Plastik  
Dari halaman 8…. 
#4 bisa dibilang tidak dapat di hancurkan tetapi tetap baik untuk 
tempat makanan 

#5. PP (polypropylene) adalah pilihan terbaik untuk bahan 
plastik terutama untuk yang berhubungan dengan makanan dan 
minuman seperti tempat menyimpan makanan, botol minum dan 
terpenting botol minum untuk bayi. Karakteristik adalah biasa botol 
transparan yang tidak jernih atau berawan. Cari simbol ini bila 
membeli barang berbahan plastic. 

#6. PS (polystyrene) biasa dipakai sebagai bahan tempat 
makan styrofoam, tempat minum sekali pakai, dll. Bahan 
Polystyrene bisa membocorkan bahan styrine ke dalam makanan 
ketika makanan tersebut bersentuhan. Bahan Styrine berbahaya 
untuk otak dan sistem syaraf. Selain tempat makanan, styrine juga 
bisa didapatkan dari asap rokok, asap kendaraan dan bahan 
konstruksi gedung. Bahan ini harus dihindari dan banyak negara 
bagian di Amerika sudah melarang pemakaian tempat makanan 
berbahan styrofoam termasuk negara China. 

#7. Other (biasanya polycarbonate) bisa didapatkan di 
tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga.  
Polycarbonate bisa mengeluarkan bahan utamanya yaitu Bisphenol-
A ke dalam makanan dan minuman yang berpotensi merusak sistem 
hormon.            

Hindari bahan plastik Polycarbonate Buat barang yang 
tidak mencantumkan kode ini, perlu dipertanyakan keamanan 
penggunaanya untuk kesehatan kita dan keluarga Bisa saja simbol-
simbol itu disalah-gunakan oleh produsen yang jahat, namun itu 
hanya kasus, yang lebih baik gunakan yang mencantumkan simbol. 
Bila simbol yang diberikan ternyata salah, ada bukti untuk menintit, 
dibandingkan dengan produk yang tidak mencantumkan symbol 
(Disarikan dari beberapa sumber) 
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 Halaman 

Syair-syair Perpisahan 
Buat yang akan segera enyah dari padepokan Theater Biru 
SMPN 1 Utan 
SISAKAN CINTAMU BUAT KAMI 
Saat pertama kau mengetuk pintu Rumah ini 
Flamboyan didepan itu sedang bersemi 
Kau buka diarimu lalu aku tuliskan  
“SELAMAT DATANG DI SMPN 1 UTAN” 
Lalu kau bisikkan aku  
“Aku ingin mengukir Cinta dan cita-cita disini” 
Aku mengangguk dan berteriak ditelingamu  
“Disini Rumah kita,tempat kita singgah buat sementara, 
tulislah jangan sampai ada yang tersisa” 
Kini tiga musim sudah usia waktu bergulir 
Diatas lembaran waktu telah kau tulis seribu makna dan 
seonggok kenangan, tapi jangan kau tutup dulu diarimu itu 
sahabatku 
Sisakan satu lembar saja 
Agar kita,kami dapat bersama meski hanya lewat kata-kata 
(Theater Biru) 
 

SANG IDOLA 
Terik Matahari tak menghitamkan jejak langkahmu 

Kakimu melangkah kemanapun arah 
Bintang yang ingin kau tuju 

Tetaplah kau berlari 
Jangan pernah hadirkan rasa lelah dihatimu 

Hinggapkanlah semangat tuk jangan  menyerah 
Karna Tuhan itu selalu menyelimuti Kasih-Nya 

Untuk semua manusia 
Yang tidak pernah mendatangkan keputus asaan 

Tetaplah kau melangkah 
Tidak tercapainya kesenangan hati 

Hari ini adalah kesuksesan untuk dirimu 
Jangan pernah menyerah 

Tetaplah menjadi SANG IDOLA 
Tetaplah menjadi kebanggaan bagi dunia 

Karya:Azizah Dhiaghina Fathriyanty` 
Kelas 8-5 

 “SAHABATKU YANG MENGHILANG” 
Dulu  sahabat selalu ada untukku 
Disaat aku senang, maupun sedih 

Ia selalu ada menjagaku, menghiburku, bahkan 
Ia mengajarkanku arti sebuah persahabatan 

Tapi …….. 
Mengapa sekarang engkau menghilang 

Dikala aku senang,maupun sedih 
Kini aku tak dapat  lagi 

Mendengar suaramu yang indah itu 
Sahabat…….. 

Anadai engkau tau,betapa sedihnya diriku 
Disaat engkau menghilang 

Meninggalkan diriku sendiri 
Sahabat….. 

Aku rindu padamu 
Aku berharap… 

Kita bisa bertemu kembali sahabatku… 
Amien… 

Karya:Baiq Niragarisa 
Kelas 8-3 

Puisi-Puisi                                      Suarasiswa 

Ayo dong temen-temen, mana karya kalian ? 
Tu puisi dibuku diari kok disimpen sih, 

Kirim dong,Buat edisi depan ya ? ta’  tunggu lo.. 
Cepetaaaaaaaan…………. 

BEST FRIEND FOREVER 
Dear Diary… 
 Tau gak hari ini tuch aku senang banget,soalnya 
aku sama taman-teman ikut lomba dance.setelah 
mendengar pengumuman pemenangnya ternyata kami bisa 
mendapatkan  juara 3. Aku sama teman-teman senang dan 
girang bangetzzzzzz setelah mendengar pengumuman itu. 
Pokoknya,hari ini aku dan teman-teman happy 
bangetzzzz…… diary, sampai disini dulu yaaaa coz aku 
mau tidur.  
  Begitulah hegiatan yang dilakukan beiby selesai 
belajar. Dia sulalu menulis diary tentang kejadian yang di 
alami setiap hari di school.  
 “hy, sherly gimana jadi gak belajarnya ntar 
sore…???” Tanya carol. 
 “oh….. iya ya, astaga aku lupa, ntar sore aku mau 
pergi ke rumah nenekku.” Jawab sherly.  
 “oh,, ya uda,, gak apa-apa koq.” 
 Carol akhirnya kembali ke kelas dan mengajak 
Dinda,Beiby,Rhayza, and Mei-Mei untuk belajar bersama 
nanti sore di rumahnya. Saat mereka  sedang ngumpul-
ngumpul, tiba-tiba datanglah Nizky,Ana and Nisa. Mereka 
bertiga mendengar pembicaraan carol dan teman-
temannya, dan mereka maminta untuk di ajak belajar karna 
dinda,beiby,rhayza and mei-mei memang terkenal selalu 
mendapatkan prestasi di kelasnya. Walaupun mereka lain 
kelas , tapi persahabatan mereka selalu baik. And 
prestasinya baik and bagus. 
 “kami bertiga boleh ikutan nggak????”Tanyanizky. 
 “oh, yuach… boleh koq.”jawab beybi. 
(BEL MASUK PUN BERBUNYI DAN MEREKA PUN 
SEGERA MASUK KELAS MASING-MASING) 
 Sore harinya mereka pun belajar bersama-sama. 
Mereka saling tanya jawab mengenai pelajaran yang tidak 
di ketahuinya. Nisky menanyakan PR yang tidak di 
ketahuinya kepada Dinda. Dengan senang hati Dinda 
menjelaskannya hingga Nisky mengerti. Akhirnya tak terasa 
waktu pun dah magrib. Merekapun pulang ke  rumahnya 
masing-masing. 
 Nizki kebetulan 1 kelas dengan sherly. Saat 
ulangan Sherly mendapatkan nilai yang bagus dan Nizky 
mendapatkan nilai yang buruk. Setelah hari itu Sherly dan 
Nizky mendapatkan ulangan mendadak dari guru bahasa 
inggrisnya.Nizky sangat khawatir karna dia tidak belajar 
dengan begitu Nizky mencotek kepada teman-temannya 
termasyuk Serly. Tetapi Sherly tidak mau memberikan 
jawabannya kepada Nizky. Sejak kejadian itu Nizki menjadi 
iri dan jengkel kepada Sherly dan kepada temen-temannya 
Sherly. 
 Setiap hari Nizky dan teman-temannya selalu 
mengganggu Sherly dan teman-temannya. Pada suatu hari 
Nizky mengambil HP milik Siska teman sekelasnya,tanpa 
sepengetahuan siapa pun. Lalu HP tersebut di masukkan 
ke dalam tasnya Sherly. 
 Dalam waktu yang bersamaan,seluruh siswa-siswi 
kelas 11-2 di kumpulkan didalam kelas,karna akan 
diadakan pemeriksaan oleh guru BK. Pada saat 
pemeriksaan berlangsung, Nizky and teman-temannya 
merasa senang karna merasa puas akan tindakannya 
tersebut.                                 Bersambung ke halaman 14 
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 Halaman 

Cerpen                                           Suarasiswa 

Hari ini hari senin,aku bersiap-siap pergi kesekolah 
lebih pagi  dari biasanya.semua sudah kupersiapkan dengan 
teliti,mulai dari buku hingga pakaian merah putih yang 
kukenakan.lalu berangkat kesekolah dengan motor ceper thn 
50-an peninggalan kakek buyutku.aku sama sekali tidak 
merasa malu membawanya,bahkan aku bersyukur mempunyai 
kendaraan untuk pergi kesekolah. 

Kadang-kadang ku membonceng teman 
sebangkuku.namanya joni,anak bengkong tetangga.ia tak 
pernah merasa malu dibonceng olehku,walaupun dijalan kami 
sering diejek dan ditertawakan karena bunyinya seperti 
kentut.tapi baginya itu sudah biasa. 

Setelah lama kami melewati bengkong ke 
bengkong,akhirnya kami sampai disekolah lebih awal dari bunyi 
bell.dan langsung menaruh tas dengan tergesah-gesah,lalu 
menuju kelapangan untuk mengambil barisan lebih depan.Akan 
tetapi panas menyengat tubuh ini.keringatku bercucuran 
ketanah.seakan apel pagi terasa membosankan didepan.dan 
sudah setengah jam aku dan seluruh teman sekolah berdiri 
tanpa henti.dipikiranku hanya melihat es doger buatan pak 
jagur yang nikmat.hingga apel pagi yang tadi menurutku begitu 
membosankan selesai tanpa kusadari. 

Joni yang tadi disampingku terus mengeluh 
kepanasan,tiba-tiba tertawa geli melihat mukaku yang merah 
karena sengatan matahari.ia membuatku merasa aneh 
menatapnya,padahal mukanya sudah seperti pantat kuali yang 
lebam.sahutku dalam hati sembari meninggalkannya di 
lapangan,dan menuju kekantin pak jagur. 

Setibaku dikantin pak jagur,akulah sang pencetak 
rekor pelanggan pertama yang memesan mie ayam dan es 
doger.disana kududuk disamping seorang kakek tua 
berpakaian lusuh seperti pengemis yang kelaparan.aku yang 
disamping melihatnyapun tak menggoyangkan sendok dan 
garpuku sedikitpun.berkali-kali kuberusaha untuk makan tanpa 
memikirkannya,tapi tetap saja hati ini tak tega. 

Aku merasa iba padanya.hati ini sedih melihat raut 
wajahnya yang lemah serta tubuhnya yang kurus seperti tulang 
tanpa daging.hingga hatiku tertuju pada makanan yang ku beli 
dari uang jajan terakhirku itu ku berikan dengan penuh 
keikhlasan padanya. 
Kakek itu berterima kasih padaku sambil menangis.hati ini 
begitu lega dan senang melihat kakek itu bisa makan dengan 
lahap.walau hingga sore nanti aku akan menahan lapar,tapi diri 
ini tak pernah menyesal pada apa yang kulakukan tadi.aku 
sangat senang bisa membuat orang lain yang susah seperti 
keluargaku menjadi bahagia sahutku tersenyum. 

Setelah beberapa lama ku menemani kakek itu makan 
akhirnya bell pelajaran pertama dimulai berbunyi dengan 
nyaring di telingaku.aku bergegas pergi kekelas setelah ku 
berpamitan pada kakek tua tadi.dan berharap bisa berjumpa 
lagi disuatu tempat,sahutku dalam hati sambil menaiki tangga. 

Setibaku dikelas.Aku   langsung   mengeluarkan  buku  
 

pelajaran b.indo dari dalam tasku.dan membuka halaman 
pelajaran hari ini mengenai rima dan puisi.untung saja aku 
sudah memahaminya  sejak belajar tadi malam.semua 
soal dan tugas ku kerjakan dengan sempurna dan 
teliti.hingga nilai yang kudapatkan bagus.Akan tetapi di 
pelajaran kedua kurang menyenangkan.sebab pelajaran 
mtk bersama pak michel hari ini,ulangan mendadak tanpa 
diberi tau terlebi dahulu.aku yang hanya belajar bahasa 
tadi malampun merasa gugup untuk ulangan. 

Kakiku sudah gemetaran melihat selembar kertas 
ulangan diatas meja yang di berikan pak michel 
kepadaku.mataku tak sanggup untuk membaca setiap soal 
yang tertera didlmnya.tapi itu semua harus 
kucoba.kuberusaha untuk membaca soal pertama.ternyata 
firasat burukku muncul tiba-tiba. 

Soal itu begitu susah dan belum kupelajari 
dengan sempurna.otakku menguras habis daya 
pikirku.keringatku lag-lagi bercucuran dengan cepat 
seperti tetesan hujan.ku berusaha mengingat setiap materi 
yang dipelajari.tapi tak satupun masuk dalam soal yang 
diberikan. 
Aku seakan-akan orang bodoh yang putus asa.aku hanya 
termenung menatapi  lembaran jawaban yang masih 
bersih.tanganku begitu berat mengangkat pena untuk 
menjawabnya. 

Sudah lima belas menit ku belum juga 
menjawabnya.waktu yang lama itu telah kusia-siakan.aku 
begitu malu pada diri ini.aku tak bisa menjawab satu 
soalpun,padahal bondan yang rangkingnya lebih rendah 
dariku sudah menjawab lima soal dengan cepat.aku yang 
terus diam sambil menggigit pena akhirnya ditanya oleh 
pak michel. 
Pak michel melihat kertasku yang masih kosong.ia 
bertanya apakah aku semalam tidak belajar?.dengan 
suara lesu ku menjawabnya dengan jujur.walau aku takut 
akan dimarahi pak michel karena belum mengisi satu 
soalpun. 

Pak michel yang mengetahui aku orang susah 
dalam pelajarannya,terus mengawasiku dari bangku 
guru!,seakan-akan aku dianggap murid nakal yang suka 
mencari kesempatan. 

Oh…sungguh aku tak tenang lagi  belajar!, toh 
nantinya aku sudah tau hasil akhirnya,ditambah lagi 
kecurigaan pak dosen padaku…!.sahutku sambil 
megerutkan dahi.lalu aku hanya mengerjai beberapa soal 
dengan asal-asalan.dan mengumpulkannya disaat bell 
berbunyi lagi ditelingaku.disaat pak dosen keluar aku 
belajar tugas ulangan yang tadi kukerjakan. 

Ternyata semua yang kutulis tadi salah.nilai nol 
untuk anak sepertiku yang mendapatkan beasiswa 
sangatlah memalukan.ku hanya bersedih hati memikirkan 
prestasiku yang menurun,mungkin ku tak akan 
mendapatkan beasiswa untuk kedua kalinya.sahutku 
sambil menutup wajahku dengan buku. 

Tiba-tiba bell berbunyi lagi.dan ternyata tadi bell 
tanda pulang lebih awal.aku yang tadinya bersiap-siap 
ingin pulang kerumah berupah pikiran.”aku ingin mencoba 
lagi…aku gak mau pulang membawa beban untuk 
ibu…!,aku ingin memberi ibu kesenangan.dengan prestasi 
yang baik.sahutku dalam hati sambil memeras tangan  

Aku langsung menuju kekantor untuk minta 
remedial.tapi sebelum tiba dipintu kantor,semua guru 
sedang rapat.aku yang kebetulan lewat tanpa sengaja 
mendengar inti rapat itu. 

Bersambung halaman 15 
 Buat NAILA di BATAM   

Thank’s atas kiriman Cerpennya 
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 Tip Redaksi                                                                 Suarasiswa 

Halaman 

Kabar baik bagi mereka yang 
hobi tidur. Studi teranyar mengatakan 
bahwa mereka yang hobi "Tidur" justru 
akan hidup lebih lama. Penderita apnea 
alias gangguan tidur berisiko cepat mati 
daripada mereka yang bisa nikmati tidur 
lelap, demikian ungkap jurnal Sleep. 

Gangguan tidur ini misalnya 
gangguan napas saat terlelap seperti 
mendengkur. 
"Memang bukan kondisi yang langsung 
membunuh secara akut. Ini adalah 
gangguan yang sifatnya menggerogoti 
kesehatan pelan-pelan," jelas Dr. Michael 
J. Twery, direktur National Center on 
Sleep Disorders Research. 

Orang dengan gangguan tidur 
menderita dalam jangka waktu lama, 
berjuang untuk bisa tidur lelap. Ini terjadi 
malam demi malam, minggu demi minggu 
dan seterusnya. Ada sekitar 12-18 juta 
orang Amerika menderita apnea. Mereka 
susah bernapas saat tidur karena saluran 
udara bagian atasnya menyempit atau 
bahkan tertutup saat tidur. Akibatnya 
udara sulit menjangkau paru-paru.  

Dalam beberapa kasus bahkan 
ada yang berhenti bernapas selama 
beberapa detik atau menit, lalu terbangun 
mendadak. Biasanya mereka yang 
mengalami ini adalah para 
pendengkur.Tak Beraturan"Tidak 
selamanya saat berhenti bernapas kita 
langsung bangun," kata Tweery.  
Sel  Rusak 

Sebuah riset yang berlangsung 
dari 1987 oleh ahli kanker Steve Richards 
menunjukkan korelasi antara kerja malam 
dan kemungkinan menderita kanker. 
Orang-orang yang bekerja di malam hari 
hingga subuh atau pagi hari ternyata 
memiliki ketidakseimbangan hormon yang 
akhirnya mempengaruhi sistem kekebalan 
tubuh khususnya pada perkembangan sel-
sel rusak yang seharusnya dihancurkan 
oleh sel-sel imun. 
Pada tubuh normal, yakni waktu kerja 
pagi-sore, siklus metabolisme tubuh akan 
meningkat di pagi hari dan mulai menurun 
hingga malam hari.Saat seseorang 
memaksakan untuk terjaga di malam hari, 
tubuh akan memompa darah sebanyak 
mungkin dan mendorong sistem imun 
 

untuk meningkatkan sel-sel 
kekebalan tubuh seperti sel T dan 
CD4. Bila "pemaksaan" ini dilakukan 
satu-dua kali, tubuh masih dapat 
memberikan toleransi tetapi saat 
menjadi kebiasaan, siklus tubuh 
yang diatur oleh jam biologis otak 
(circadian time clock) akan berubah 
dari default (pagi-sore) menjadi sore-
pagi. Ini membuat kekebalan tubuh 
menurun di pagi hari dimana bibit 
penyakit dan bahan-bahan 
karsinogenik bertebaran di udara 
akibat     perubahan     suhu         dan      
angin.  

Hasil riset ini dipublikasikan 
dalam   The     Lancet     Oncology     
bulan     ini Penderita apnea ini bisa 
mengalami 4-5 kali siklus terbangun 
dan tidur lagi dalam semalam, juga 
tidur REM (rapid eye movement). 
Pada pola tidur yang normal terjadi 
kontrol hormon, metabolisme dan 
stres. Jika polanya tidak normal 
seperti yang dialami penderita 
apnea, berarti kontrol ketiganya juga 
tidak beraturan. 

Pasien apnea juga berisiko 
terkena gangguan jantung, tekanan 
darah tinggi, stroke,dan diabetes. 
Studi ini berdasarkan analisa 
Wisconsin Sleep Cohort terhadap 
1.522 lelaki dan perempuan berusia 
30-60 tahun. Angka rata-rata 
kematian penderita apnea adalah 
5,54 dan 5,42 per 1000 orang. Ini 
adalah duakali lipat dari orang tanpa 
gangguan tidur. 

Begadang Memicu Kanker 
Prostat dan Payudara. Lagu 
"Begadang Jangan Begadang" -nya 
Rhoma Irama nampaknya ada 
benarnya. Begadang bukan hanya 
tak ada gunanya, tapi juga memicu 
kanker. Kenapa bisa begitu? Badan 
kesehatan dunia WHO baru saja 
mengeluarkan surat rekomendasi 
kepada begara anggota PBB untuk 
menilik kembali peraturan shift 
malam warganya. 
(Disarikan dari berbagai sumber) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hampir bisa dipastikan, 

kita sering bersentuhan dengan 
barang yang terbuat dari plastik. 
Bahan sangat populer karena 
ringan, murah dan tidak mudah 
rusak (bandingkan dengan 
kertas). 
Namun walu kelihatan sama, 
plastik terbuat dari bahan yang 
berbeda untuk keperluan yang 
berbeda pula. Dan produsen yang 
baik akan mencantumkan simbol 
di kemasan/produk plastiknya. 
Seperti yang disampaikan oleh 
Akuinginhijau. 

 :#1. PETE atau PET 
(polyethylene terephthalate) biasa 
dipakai untuk botol plastik yang 
jernih/transparan/tembus pandang 
seperti botol air mineral, botol jus, 
dan hampir semua botol minuman 
lainnya. Boto-botol dengan bahan 
#1 dan #2 direkomendasikan 
hanya untuk sekali pakai. Jangan 
pakai untuk air hangat apalagi 
panas. Buang botol yang sudah 
lama atau terlihat baret-baret. 

#2. HDPE (high density 
polyethylene) biasa dipakai untuk 
botol susu yang berwarna putih 
susu. Sama seperti #1 PET,#2 
juga direkomendasikan hanya 
untuk sekali pemakaian. 

#3. V atau PVC (polyvinyl 
chloride) adalah plastik yang 
paling sulit di daur ulang. Plastik 
ini bisa ditemukan pada plastik 
pembungkus (cling wrap), dan       
botol-botol.   Kandungan        dari 
PVC yaitu DEHA yang terdapat 
pada plastik pembungkus dapat 
bocor dan masuk ke makanan 
berminyak bila dipanaskan. PVC 
berpotensi berbahaya untuk ginjal, 
hati dan berat badan. 

#4. LDPE (low density 
polyethylene) biasa dipakai untuk 
tempat makanan dan botol-botol 
yang lembek. Barang-barang 
dengan kode #4 dapat di daur 
ulang dan baik untuk barang-
barang yang memerlukan 
fleksibilitas tetapi kuat. Barang 
dengan……           Ke halaman 11 
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 Suara Kehidupan                                Suarasiswa 

Halaman 

 Langkahnya tertatih-tatih sambil 
memikul sebuah karung goni usang 
menyisir seluruh halaman Sekolah SMPN 
1 Utan seakan tak ada satu bagian dari 
sekolah ini yang tidak disusurinya, 
mengorek-ngorek onggokan sampah 
mencari segala jenis sampah mulai dari 
plastic sampai besi sekalipun.  
 Lelaki setengah baya ini hampir 
setiap hari selalu hadir di SMPN 1 Utan 
setiap usai jam istirahat,kehadirannya 
mungkin mengalahkan disiplin siswa yang 
ada disekolah ini seakan dia tidak pernah 
absen seharipun, tanpa bosan menggeluti 
pekerjaannya sepanjang hari. 
 Aku semakin penasaran,ada 
sesuatu yang menarik bagiku yang ingin 
ku tahu darinya,tentang Perjuangan 
hidupnya yang begitu tangguh, itu 
Nampak dari guratan kulitnya yang 
menghitam dan keras karena dirajam 
Matahari seharian. 
  “nama saya usman” katanya 
polos saat Suarasiswa menghampirinya. 
“inilah pekerjaan saya nak,mengais-ngais 
sampah untuk saya jual.Kalau saya tidak 
kerja anak istri saya mau makan apa?” 
katanya sambil terus saja mengorek tong 
sampah yang ada di depan kelas. 
 “Makanya rajinlah Sekolah nak 
supaya jangan seperti Bapak,dulu malas 
sekolah sehingga bodoh,hanya pekerjaan 
inilah yang saya bisa” Ujarnya lirih sambil 
memberikan Nasehat. 
 “Sampah-sampah ini saya 
kumpulkan kemudian saya jual paling 
saya dapat 10.000 sehari untuk beli beras 
kalau ada lebih bapak tabung untuk biaya 
sekolah anak-anak bapak”jelas pak 
usman sambil memasukkan beberapa 
gelas plastic bekas ke dalam karungnya. 
 Bapak punya anak yang 
sekolah??? Tanya Suarasiswa kaget. 
 “ya,anak saya yang paling besar 
di SMP sekarang kelas 2, biarlah saya 
berjuang untuk mencari uang dengan cara 
seperti ini yang penting anak saya bisa 
sekolah dari pada saya mencuri atau 
menipu orang,ini pekerjaan halal 
nak”katanya sambil menatap kami dengan 
penuh makna. 
 Nampak dari sorot matanya  
beban hidup yang begitu berat di pikul oleh 
  

Oleh lelaki ini.Barangkali inilah pelajaran 
hidup yang dapat kita petik dari orang 
seperti pak Usman. Apa yang dijalaninya 
adalah Suara kehidupan yang 
menceritakan kepada kita bahwa hidup ini 
adalah Ibadah dan perjuangan.Mungkin 
bagi orang yang tidak memiliki Mata hati 
dia akan menjadi tuli padahal cerita hidup 
bapak setengah baya ini adalah suara 
Tuhan agar kita dapat memetik pelajaran 
darinya atau mungkin dapat kita katakan 
Pak Usman adalah Guru kehidupan. 
 Sungguh sangat ironis, Negara 
ini amatlah berdosa kepada orang-orang 
seperti Pak Usman.Dialah sepantasnya 
yang diberikan kehidupan yang layak 
seperti yang diamanatkan oleh konstitusi 
negeri ini. Pak Usman mengais sampah 
sepanjang hari hanya mendapat 10.000 
rupiah, berbanding terbalik dengan apa 
yang dipertontonkan oleh penguasa di 
Negeri ini, hak untuk orang – orang 
seperti Pak Usman di gerogoti dengan 
leluasa oleh para koruptor.Seandainya 
saja uang yang dikorupsi trilyunan rupiah 
itu dibagikan saja kepada orang-orang 
seperti Pak Usman sepuluh Ribu sehari 
maka mungkin habislah orang-orang 
miskin di Negeri ini. 
 Mungkin itu hanyalah mimpi bagi 
Pak Usman, karena orang seperti pak 
Usman akan menjadi Rakyat Pemimpi 
selama penguasa di negeri pertiwi yang 
kaya raya ini kehilangan mata hati. 
 Tapi ketahuilah, Sesungguhnya 
Pak Usman tidak memiliki segunduk uang 
seperti orang kebanyakan namun dia 
memiliki kasih sayang Tuhan yang tidak 
dipunyai lebih oleh orang lain yang 
harganya tidak bisa disandingkan dengan 
harta segunungpun.Itulah kelebihan 
orang Miskin yang ditinggikan Derajatnya 
oleh Tuhan selama mereka ihlas 
menjalani hidup diatas punggung Dunia 
ini. 
 Banyak sekali yang diceritakan 
pak Usman hari ini kepada saya, dan 
banyak sekali hal-hal yang saya jadikan 
inspirasi tentang pentingnya sebuah cita-
cita,perjuangan dan kesabaran. 

Apa yang menjadi pertanyaanku 
didalam Kelas dan didepan Guru-guruku 
tentang makna kehidupan hari ini dijawab 
oleh Pak Usman dengan bahasanya 
sendiri yang dikutip dari Buku 
kehidupanya yang tertulis dalam 
lembaran hidupnya. 

  Saya sodorkan segelas air 
mineral kepada pak Usman.”minum pak 
mungkin bapak haus” kataku. 
 Lelaki itupun meraihnya karena 
mungkin juga dia haus.Dia pamit untuk 
meneruskan pekerjaannya mengais, 
mengais, dan mengais lagi, entah sampai 
kapan???mungkin hanya waktu dan 
nasib yang akan merubahnya.Semua itu 
Demi hidup anak dan Istrinya.Semoga 
Tuhan Melindunginya..Amiiin 
(Suarasiswa) 

 Cara Membuat Blog Gratis 
Dari halaman 4…. 
(http://ihinsolihin.wordpress.com) 
pilihlah username yang mudah anda 
ingat selanjutnya isi Password anda 
yang mudah diingat,kemudian 
dibawahnya ada Confirmasi ketik 
kembali password yang anda buat 
tadi kemudian isi kotak selanjutnya 
dengan Email anda pada kotak Email 
Adress. Dibawahnya ada tulisan 
Legal flotsam cekles pada kotak 
pertama dan kedua kemudian next. 
Jika Username anda tersedia maka 
pilihlah jenis Bahasa yang akan anda 
gunakan selanjutnya anda dapat 
mengklik Sign Up.Langkah 
selanjutnya,anda akan segera 
menerima Email dari Wordpress        
Maka bukalah Email anda kemudian 
klik link aktivasi anda di Email 
tersebut maka anda akan di bawa ke 
halaman Depan situs wordpress. 
 Selanjutnya saya 
mengucapkan selamat kepada anda 
karena anda telah sukses mendaftar 
blog anda di wordpress.Pekerjaan 
anda selanjutnya tinggal Masuk ke  
Dashboard blog anda dengan 
menggunakan Username yang telah 
anda buat tadi dan Password yang 
telah anda compirmasi ketika awal 
anda membuat Blog. 
 Nah,inilah panduan singkat 
cara membuat Blog di wordpress dari 
saya,selanjutnya tinggal anda 
praktikkan sendiri langkah tersebut 
diatas. Janganlah sekali-kali anda 
menganggap hal ini sulit karena 
setiap kita berpikir sulit maka kita 
tidak akan mampu melakukan apa 
saja. 
 Saya sendiri pada mulanya 
sangat awam dengan Dunia IT 
mungkin sama seperti anda sekarang 
tapi hanya kemauan yang membuat 
kita bisa. 
 Insya Allah pada Edisi 
Suarasiswa Berikutnya akan saya 
bahas mengenai cara login dan 
mengelola Blog anda di Wordpress 
secara detail seperti cara 
postingteks,vedio,gambar,dan cara 
mempercantik Blog anda dengan 
menggunakan aplikasi free yang 
disediakan oleh beberapa 
sitemanager. 
 Seandainya anda belum 
puas anda bisa mengunjungi rumah 
saya di 
http://ihinsolihin.wordpress.com 
disana banyak sekali hal –hal yang 
menarik buat anda ketahui.  

Terutama Kopi manis akan 
tersedia di Beranda blog saya pantas 
untuk dicicipi.Maaf, apabila saya 
ngeyel. 
Hehee I Wait You There bro..(ihin) 

 


