
SALAM REDAKSI 

Assalamualikum Wr.Wb 

Para pembaca setia Mading OSIS SMA 

Negeri 1 Lingga. 

Hari ini, Senin, 5 Februari 2018, 

alhamdulillah Mading OSIS SMAN 1 Lingga 

terbit kembali setelah setahun vakum dari aktivitas 

publikasi.  

Terbitan edisi kali ini, kami buka dengan 

kegiatan pelantikan pengurus OSIS pada periode 

2017-2018. Dimulai dari upacara promosi 

kandidat calon ketua OSIS/Wakilnya  hingga 

pelantikan dan penyerahan jabatan kepengurusan 

OSIS. Selain itu juga dimuat beberapa kegiatan 

ektrakurikuler, kreativitas siswa di dalam karya 

sastra  dan informasi yang pastinya dapat 

menunjang semangat dan budaya literasi baik 

didalam maupun diluar proses belajar-mengajar.  

Untuk menambah pengetahuan kita, 

khususnya informasi-informasi tantang kegiatan 

siswa/i di SMA Negeri 1 Lingga maka TIM 

Mading insyaallah memberikan informasi yang 

sayang apabila dilewatkan.  Selamat membaca.*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAPA 

UCAPAN SYUKUR 
Asslamulaikum Wr, Wb. 

 Senang rasanya kami bisa menjumpai 

pembaca dalam edisi ke 10 Mading OSIS Out of 

The Box di awal bulan Februari 2018. Kami 

segenap redaksi mengucapkan terimakasih kepada 

Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Lingga yang telah 

menyetujui penerbitan mading. Kepada Bapak-

bapak dan Ibu-ibu guru yang telah mendukung 

salah satu kegiatan OSIS ini. Juga teman-teman 

yang telah membantu kami dari segi materi dan 

non materi. Semoga Allah SWT meridhoi setiap 

usaha kita. Aamiin yaa rabbal ’ala miin. 

 Pembaca sekalian, kami akan berusaha 

konsisten untuk bisa menemui pembaca dan 

menginformasikan berita-berita juga pengetahuan 

yang berguna bagi kita kedepannya dalam 

kemasan bahasa yang ringan, lugas dan cerdas 

setiap bulannya. Kami akan hadir insyaallah setiap 

bulan dengan topik-topik menarik dan sayang 

untuk dilewatkan.  

 Agar lebih akrab dengan pembaca, kami 

akan terlebih dahulu menginformasikan tujuan dan 

manfaat Mading OSIS: 

TUJUAN 

1. Menyampaikan informasi kepada seluruh warga 

sekolah, baik siswa maupun guru; 

2. Mengasah kemampuan siswa maupun guru 

dalam bidang tulis menulis; dan 

3. Melatih kemampuan siswa untuk belajar 

berorganisasi. 

MANFAAT 

Mading sekolah memiliki banyak manfaat 

diantaranya: 

1. Sebagai media penyalur potensi menulis; 

2. Penyalur aspirasi; 

3. Sebagai media komunikasi;  

4. Media pembelajaran berbasis baca-tulis;  

5. Media belajar organisasi; 

6. Penyemai demokarasi; dan 

7. Media promosi.  

 Terakhir, kami selalu terbuka dan 

berlapang dada untuk menerima apapun wujud 

kepedulian pembaca semua demi perbaikan 

Mading OSIS ke depan.  

 

Wassalamualikum Wr, Wb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagi teman teman yang ingin berpartisipasi 
untuk mengisi rubrik-rubrik pada mading OSIS 
maka boleh memberikan  naskahnya berupa 
ketikan maupun tulisan tangan kepada Tim 
Redaksi Mading OSIS. Naskah dapat berupa 
laporan berita hasil investigasi, karya sastra baik 
puisi, cerpen maupun cergam. Naskah yang 
dimuat berarti sesuai dengan tujuan mading 
OSIS.   

TERIMA KASIH 



BERITA SEPUTAR SEKOLAH 

BERPASANGAN, HIDUPKAN 

SEMANGAT BERORGANISASI  
Daik-MO- 

Usai dilantik Selasa (22/01), pasangan 

Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMAN 1 Lingga 

masa jabatan 2017-2018 Muhammad Fadil dan 

T.Olivyasya Da Lingga menyatakan siap 

menjalankan sejumlah tugas dan tanggungjawab 

dalam kegiatan OSIS. Seperti yang dituturkan 

Fadil sebelum myampaikan pidato pelantikan  saat 

ditanya tentang rencana OSIS kedepan, “Rencana 

kedepan, kami akan menggerkkan dan 

menanamkan semangat kerja bersama untuk 

melanjutkan kegiatan OSIS. Karena selama ini 

banyak teman-teman yang enggan bekerja bersama 

dalam mejalankan program-program OSIS.” 

Bicara tentang cara-cara bekerja sama tersebut, 

Wakil Ketua OSIS menjelaskan akan dimulai dari 

mendiksusikan dengan masing-masing anggota 

OSIS untuk menyusun rencana kedepan, “Kita 

akan menjalankan program sekolah bersih dan 

sehat. Selain itu perlu menerapkan displin 5S, 

senyum, salam, sapa, sopan dan santun.” tukasnya.  

Acara serah terima dimulai dari pembacaan 

ayat suci AlQuran, pembacaan surat keputusan, 

penandatanganan berita acara, penyerahan jabatan 

secara simbolis dari Ketua OSIS priode 

sebelumnya (2016-201) kepada pegurus OSIS 

yang baru (2017-2018) dengan menyerahkan 

bendera OSIS. Meskipun sangat sederhana, namun 

acara berlangsung dengan khidmat. Setelah 

penerimaan bendera OSIS tersebut, tepuk tangan 

pun bergemuruh dari seluruh siswa dan guru yang 

menghadiri acara tersebut. Acara pun ditutup 

dengan doa yang singkat. Semua Pembina OSIS 

dibidang masing-masing dapat hadir sehingga 

menambah kesempurnaan acara.  

Dalam amanatnya Kepsek menyampaikan 

harapannya terhadap pengurus OSIS baru agar 

lebih kreatif lagi, “Kita berharap sekali dengan 

dilantiknya pengurus OSIS yang baru, pihak 

sekolah lebih kreatif lagi, yang ingin memajukan 

sekolah dengan kegiatan-kegiatan seperti yang 

telah di SK-kan tadi seperti ada 8 bidang.” Kepsek 

juga menambahkan, “Nantinya kita berharap tahun 

ini semua bidang itu bekerja. Kita punya banyak 

pembina, hendaknya bekonsultasi dan berbuat. 

Mudah-mudahan pengurus OSIS ini dapat berjalan 

lebih baik lagi.” Pada akhir amanatnya Kepsek 

menyampaikan agar kegiatan OSIS dapat 

didukung oleh semua pihak. “Harapan kita suatu 

kegiatan itu didukung oleh semua, tidak hanya 

oleh kepengurusan saja tetapi kita semua yang ada 

di sini tetap mendukung program-program yang 

telah direncanakan.”*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIM REDAKSI 

Pelindung : Fezi Karyadi,S.Pd. 

Penasehat 1 : Sayni Erida S.Pd.I 

Penasehat 2 : Iwan Kurnawan,S.Pd. 

Pembimbing : Nugraheni Dwi.A, S.Pd. 

Ketua Redaksi : Faturrahmansyah 

Bendahara : Nadia Lestari 

Sekretaris : Haizuran Fazira 

Staf Redaksi 1 : Wafiqqi Qashwa Diffari 

Staf Redaksi 2 : Siska Mondani 

Staf Redaksi 3 : Meitri Haryana 

 



PROFIL TIM MADING OSIS 
 

Siapa yang tidak mengenal remaja berkaca 

mata ini. Dia mempunyai cukup banyak idola dari 

luar negeri seperti Mark Marquez sang pembalap 

Moto GP, Owayre Johnson, Stand Here Alone 

Band dan lain-lain. Hobinya berolahraga. Lahir di 

Dabo Singkep, 15 tahun yang lalu dari pasangan 

Ayah bernama Selamat dan Ibu bernama Roswita 

tinggal beralamat di Jalan Engku Aman Kelang 

28, Sawah Indah.  Penyuka ayam bakar, mie ayam, 

nasi goreng, kebab, bakso dan makanan berbahan 

daging ini pernah meraih juara II di ajang Mondial 

Cup antar Dojang di Batam tahun 2016 bidang 

Taekwondo. Memiliki cita-cita sebagai Jaksa 

sangat cocok baginya karena ia tidak menyukai 

tipe teman yang suka mengambil barang milik 

orang lain . Siswa yang masih duduk di kelas X 

MIA-1 ini memiliki motto “jadilah pribadi yang 

menguntungkan dan jangan menjadi pribadi yang 

merugikan orang lain serta diri sendiri”. Inilah 

ketua Tim redaksi Mading kita Fatur yang 

memiliki nama lengkap Faturrahmansyah. 

 

 

Reporter kita ini bercita-cita menjadi arsitek 

dibalik ketidaksukaannya pada ketinggian, laut 

dan hewan merayap . Penyuka sate dan makanan 

berkuah ini sangat hobi menggambar dan 

membaca novel. Anak dari pasangan orang tua 

Ayah bernama Makmum dan Ibu bernama Zaida, 

mengidolakan Imagine Dragon. Ia duduk di kelas 

XI-IPA-1. Susu adalah minuman favoritnya. Ia 

dilahirkan di Tanjungpinang, 27 Mei 2001. 

Sebagai anak perempuan yang aktif, Siska 

memiliki motto “Jatuh untuk meroket.” Ia  

menjadi juara kelas disetiap semester. Kita dapat 

bersilaturrahmi di rumahnya yang beralamat di 

jalan Mahmud Muzafarsyah, Kampung Sepincan.  

  

 

Reporter kita masih duduk di kelas X-MIA-1. 

Hobinya olahraga seperti taekwondo, pramuka dan 

renang. Ia lahir di Daik Lingga, 20 Februari 2002. 

Penyukai air putih dan jeruk peras ini bercita-cita 

menjadi pengusaha. Sosok yang mengidolakan 

Frederick Emil Oisen ternyata sangat suka 

berbelanja baju. Anak dari pasangan orang tua 

Syuriansyah dan Rita Meidalena ini paling tidak 

suka ditunggui orang. Ia pernah meraih Juara III 

dalam lomba Taekwondo tingkat IV Kwarda Kepri 

Kami perkenalkan reporter kami, Wafiqqy 

Qashwa Diffari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporter kita ini lahir di Daik Lingga, 24 Oktober 

2000 . Sosok yang mengidolakan Siri Aisyah ra  

ternyata siswa kelas XI IPA-1. Ia memiliki hobi 

foto, animasi, lattering dan menggambar. Anak 

dari pasangan orang tua Nadar H.M ALi dan Ibu 

Nurhayati ini mempunyai cita-cita sebagai 

ustadzah. Penyuka mie tiaw,  jus wortel maupun 

air putih ini memiliki motto “Doa, usaha, yakin, 

berhasil dan sukses”. Ia tingal di alamat Jalan 

E.Moh. Apan 30, Kampung Tanda Hilir. Kita 

perkenalkan inilah Haizuran Faizura dengan 

panggilan Haizuran atau Zura. 

 

 

Selanjutnya kita akan berkenalan dengan reporter 

yang terlahir di Koba, 13 Juli 2001. Ia hobi 

membaca. Diantara banyak hal yang disukai 

remaja seusinya, Nadia memilih paling menyukai 

makan dan hal yang paling tidak disukainya adalah 

menunggu. Anak dari pasangan orang tua 

Muhammad Amin dan Ibu Siti Rohela tinggal di 

desa Resun. Remaja berjilbab ini duduk di kelas 

XI IPA-2. Karena prestasinya sebagai juara kelas 

ia pun bercita-cita menjadi pengusaha sukses dan 

motto hidupnya adalah “Prestasi berawal dari 

Keinginan”. Kami perkenalkan inilah reporter 

mading kita, Nadia Lestari.  

 

 

Reporter kita satu ini memiliki idola yang sangat 

dekat dengan kehidupannya yaitu ibu. Minuman 

kesukaannya juga sederhana yaitu air putih. Ia 

bercita-cita menjadi arsitek. Lahir dari pasangan 

orang tua Srihartanto dan Lena Sunarya di 

Tanjungpinang, 3 Mei 2001 ini memiliki hobi 

membaca dan menggambar. Tempat tinggalnya 

beralamat di Desa Resun. Dia saat sekarang masih 

duduk di kelas XI IPA 1. Motto hidupnya “ Hidup 

untuk berguna, berguna untuk hidup.” Peraih juara 

kelas sekaligus bergabung dalam ektrakurikuler 

LCC 4 Pilar ini bernama lengkap Meitri Haryana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUSUNAN PEMBINA DAN PENGURUS OSIS 

SMA NEGERI 1 LINGGA  

PERIODE 2017/2018 

PEMBINA : IWAN KURNIAWAN,S.Pd. 

KETUA   : MUHAMMAD FADIL 

WAKIL : T. OLIVYASYA DA LINGGA 

SEKRETARIS: 1. RAHEL MARGARETH.S 

     2. THIERRY FAHREZI 

BENDAHARA: 1. GIFFA ZIRA CHAIRUNNISA 

     2. SUCI LAVENA ANGGUN S 

1. BIDANG BELA NEGARA 

PEMBINA : Bpk. MIZAN,S.Pd. 

ANGGOTA :  

1. NURHASANAH 

2. RIFANI 

3.  M. REYNO FADLI 

4.  NURAYUNI 

5. FIKI ANJELIANI 

6. PUTRI THAHIRAH I 

2. BIDANG KEAGAMAAN 

PEMBINA : Bpk.Drs. BURHANUDDIN 

ANGOTA : 

1. MULYA MALINDO 

2. REZHA ALMASYAH KAHFI 

3. YOKA ARISNA 

4. ANGGIE INDRAYANI 

5. ILIA JULIANA 

6. SOFIA MARILLA 

7. QEIS MAULA HUDA 

3. BIDANG KESENIAN 

PEMBINA : Ibu LISMA NURLISA,S.Pd. 

ANGGOTA: 

1. MARYANTO 

2. RISKI FAHREZI 

3. SULLY AIZA 

4. RISMA ELFIANI 

5. AFRILLA 

4. BIDANG OLAHRAGA 

PEMBINA :Bpk.ADIYTA MAYENDRA,S.Pd. 

ANGGOTA : 

1. HAFIZ JULYANTO 

2. PUTRI JULIA HARMIASIH 

3. ILHAM 

4. MUHAMMAD ASSIDIQQI 

5. RENY APRILIA SAFARTI 

5. BIDANG DOKUMENTASI DAN MADING 

PEMBINA : Ibu NUGRAHENI DWI A,S.Pd. 

ANGGOTA : 

1. HAIZURAN FAZIRA 

2. MEITRY HARYANA 

3. NADIA LESTARI 

4. FATURRAHMANSYAH 

5. WAFIQQI QASHWA DIFFARY 

6. SISKA MONDANI 

6. BIDANG KEBERSIHAN 

PEMBINA : Bpk. ZAINAL ABIDIN,S.Pd. 

ANGGOTA 

1. MUHAMMAD IQBAL 

2. M. ZUBAIR RAMADHANI 

3. ZAHRLATIF 

4. HABIB ASRIB IKRAM 

7. BIDANG KESEHATAN 

PEMBINA : Ibu Dra. DWI RIANINGSIH 

ANGGOTA 

1. ZEDMI NURWAHYUDI 

2. SHINTA LIANA RUSKA 

3. SUNARDI 

4. CORINA 

5. AULIA 

8. BIDANG KEAMANAN/KEDISPLINAN 

PEMBINA  : AGUSTIANSYAH,S.Pd. 

ANGGOTA 

1. DONI ANDIKA 

2. ABANG VIENDRA OCTA DAILIS 

3. DELVIAN JULYARDI 

4. ABANG SANDI NURAHMAN. A.Y 

5. GABRIEL REINALDI HUTAHURUK 

6. DEZYA TWOWANDA 

9. BIDANG PERLENGKAPAN 

PEMBINA : IDHAM YAHYA,S.E 

ANGGOTA 

1. YOGI EGRIAWANSYAH PUTRA 

2. MALQIANO RIYADH ALFARRIZI 

3. M. FALYASYIL RAHIM 

4. MUHAMMAD HISYAM 

5. AHMAD FAISAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Foto: Siska Mondani 

 
Foto : Meitri Haryana 

 
Foto : Haizuran Fazira 

 
Foto : Wafiqqiy Qashwa Giffary 

 
Foto : Faturrahmansyah 

 
Foto : Nadia Lestari 

 
 

Rapat Internal Bidang Dokumnetasi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEPUTAR BERITA NASIONAL 

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – 

Hari Kanker Sedunia diperingati 

setiap tanggal 4 Februari. Penetapan 

tanggal ini berdasarkan Piagam Paris 

(Charter of Paris) pada 4 Februari 2000 

saat pertemuan ‘World Summit Against 
Cancer for the New Millenium’. 

Pada tahun itu, Konferensi 

Kesehatan di Paris, Prancis menetapkan 

tanggal tersebut sebagai hari dimana 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan 

Badan Penelitian Kanker Internasional 

(International Agency for Research on 

Cancer) mendukung Perkumpulan 

Pengendalian Kanker Internasional (Union 

for International Cancer Control) untuk 

berbuat lebih banyak dalam 

mempromosikan kesadaran kesehatan 

berupa cara menghindari kanker dan 

mengurangi secara global tragedi yang 

ditimbulkan kanker. 

Tujuan utama Hari Kanker Dunia 

adalah menyelamatkan jutaan jiwa dari 

kematian yang dapat dicegah, dengan cara 

mendorong pemerintah dan individu untuk 

mengambil langkah, meningkatkan 

kepedulian pada kanker, dan meningkatkan 

langkah pencegahan, deteksi dini, maupun 

pengobatannya. Demikian dikutip dari 

laman Kementerian Kesehatan, Sabtu 

(4/2/2017). 

“Kita Bisa. Aku Bisa (We can, I Can)” 

menjadi tema hari Kanker Sedunia Tiga 

tahun ini (2016-2018). Tema tersebut 

bermakna menyebarkan pesan bahwa setiap 

orang baik secara bersama atau individual 

bisa mengambil peran dalam mengurangi 

beban dan permasalahan kanker. 

Jumlah kasus baru dan kematian 

akibat kanker di seluruh dunia berdasarkan 

data dari World Health Organization 

(WHO) pada 2015 menunjukan angka 

peningkatan yang signifikan. Sejak 2008 

sampai diperkirakan Tahun 2030 mencapai 

angka 17 juta jiwa kematian dan 26 juta 

jiwa kategori kesakitan. Data tersebut 

menjadi peringatan bagi seluruh negara 

terutama Indonesia. 

Lima faktor risiko perilaku dan pola 

makan yang memicu kanker yakni indeks 

massa tubuh tinggi, kurang konsumsi buah 

dan sayur, kurang aktivitas fisik, 

penggunaan rokok dan konsumsi alkohol 

berlebihan. 

Merokok merupakan faktor risiko 

utama kanker yang menyebabkan 

terjadinya lebih dari 20 persen kematian 

akibat kanker di dunia dan sekitar 70 

persen kematian akibat kanker paru di 

seluruh dunia. 

Kanker yang menyebabkan infeksi 

virus seperti virus hepatitis B/hepatitis C 

dan virus human papilloma berkontribusi 

terhadap 20 persen kematian akibat kanker 

di negara berpenghasilan rendah dan 

menengah. 

Lebih dari 60 kasus baru dan sekitar 

70 persen kematian akibat kanker di dunia 

setiap tahunnya terjadi di Afrika, Asia, 

Amerika Tengah dan Selatan. Diperkirakan 

kasus kanker tahuan akan meningkat dari 

14 juta pada 2012 menjadi 22 juta dalam 

dua dekade berikutnya. Lebih dari 30 

persen penyakit kanker dapat dicegah 

dengan cara mengubah faktor risiko 

perilaku dan pola makan penyebab 

penyakit kanker.  

Kanker yang diketahui sejak dini, 

memiliki kemungkinan untuk mendapatkan 

penanganan lebih baik. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan upaya pencegahan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

mengenali gejala dan risiko penyakit 

kanker sehingga dapat menentukan 

langkah-langkah pencegahan dan deteksi 

dini yang tepat. 
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SEPUTAR BERITA NASIONAL 

HARI PERS NASIONAL 
Salah satu butir keputusan Kongres 

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-28 di 

Padang Sumatera Barat (1978) adalah cetusan 

kehendak masyarakat pers untuk menetapkan satu 

hari yang bersejarah guna memperingati peran dan 

keberadaan pers secara nasional. Kehendak 

tersebut diusulkan kepada pemerintah melalui 

Dewan Pers untuk menetapkan Hari Pers Nasional 

(HPN). Dalam sidang Dewan Pers ke-21 di 

Bandung pada tanggal 19 Februari 1981, kehendak 

tersebut disetujui oleh Dewan Pers untuk 

disampaikan kepada pemerintah sekaligus 

menetapkan penyelenggaraan Hari Pers Nasional. 

 

Hari Pers Nasional diselenggarakan setiap 

tahun pada tanggal 9 Februari bertepatan dengan 

Hari Ulang Tahun PWI, ditetapkan dengan 

Keputusan Presiden RI No. 5 tahun 1985 yang 

ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 

tanggal 23 Januari 1985. Dewan Pers kemudian 

menetapkan Hari Pers Nasional dilaksanakan 

setiap tahun secara bergantian di ibukota provinsi 

se-Indonesia. 

 

Penyelenggaraannya dilaksanakan secara 

bersama antara komponen pers, masyarakat, dan 

pemerintah khususnya pemerintah daerah yang 

menjadi tempat penyelenggaraan. Kebijakan ini 

diputuskan dalam sidang Dewan Pers ke-26 di 

Ambon pada 11-13 Oktober 1985. Berbagai 

kegiatan diselenggarakan untuk menyemarakkan 

Hari Pers Nasional. Antara lain Pameran Pers dan 

Media yang diikuti oleh seluruh komponen pers 

nasional, media, serta pendukung lainnya. Selain 

itu diselenggarakan Konvensi Nasional Media 
Massa, penyerahan Anugerah Jurnalistik dan Pers, 

Bakti Sosial, dan hiburan rakyat. 

 

Hari Pers Nasional menjadi ajang 

silahturahmi dan penyatuan pemikiran untuk 

kemajuan pers khususnya dan bangsa Indonesia 

umumnya. Kegiatan ini merupakan agenda 

tahunan terbesar dan paling bergengsi bagi 

komponen pers Indonesia. Landasan ideal HPN 

ialah sinergi. Sinergi antar komponen pers, antara 

komponen pers, masyarakat dan pemerintah, 

seperti tergambar pada untaian pita (umbulumbul) 

yang membentuk huruf HPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPUTAR BERITA INTERNASIONAL 

HARI BAHASA IBU 

INTERNASIONAL 
Hari Bahasa Ibu Internasional adalah 

peringatan tahunan yang diselenggarakan di 

seluruh dunia pada 21 Februari sejak tahun 2000 

untuk mempromosikan perdamaian, kesadaran 

linguistik, keanekaragaman budaya dan 

multibahasa. Hari Bahasa Ibu Internasional 

pertama kali ditetapkan oleh UNESCO pada 17 

November 1999, yang kemudian secara resmi 

diakui dalam Sidang Umum PBB dan dimuat 

dalam resolusi pada tahun 2008. 

JARANG yang tahu, kalau 21 Februari 

adalah Hari Bahasa Ibu Internasional 

(International Mother Language Day). Hari 

Bahasa Ibu Internasional ditetapkan oleh badan 

PBB Unesco pada tanggal 17 November 1999. 

Hari Bahasa Ibu Internasional berasal dari 

pengakuan internasional terhadap Hari Gerakan 

Bahasa yang dirayakan di Bangladesh. 

Sejarah penetapan Hari Bahasa Ibu 

Internasional cukup diwarnai perjuangan penuh 

darah dan air mata. Sejarahnya, berawal pada 

tahun 21 Maret 1948 saat Mohammed Ali Jinnah, 

Gubernur Jenderal Pakistan, mendeklarasikan 

bahasa Urdu sebagai bahasa resmi Pakistan. 

Warga Pakistan Timur yang memiliki 

bahasa Bangla tidak terima klaim tersebut. Maka 

mahasiswa turun ke jalan untuk melakukan 

demonstrasi menentang keputusan sepihak 

tersebut. Demonstrasi mahasiswa pada 21 Februari 

1952 tersebut menelan korban. Polisi Pakistan 

yang represif menembaki pendemo. Sejumlah 

mahasiswa terbunuh. 

Gerakan ini telah memicu pemberontakan 

selama bertahun-tahun. Banyak korban berjatuhan 

dari pihak Pakistan berbahasa Urdu maupun 

Pakistan Timur. Hingga akhirnya kemenangan 

berpihak pada Pakistan TImur yang berhasil 

memisahkan diri dan membentuk negara 

Bangladesh pada tahun 1971. 

Salah seorang kerabat korban, Rafiqul 

Islam, menggagas diadakannya Hari Bahasa Ibu 

Internasional pada 9 Januari 1998. Ia mengirimkan 

gagasan itu ke Sekjen PBB Kofi Anan. Ia 

menyerukan agar PBB mengambil langkah untuk 

melestarikan semua bahasa di dunia dari 

kemungkinan kepunahan. Cara yang diusulkannya 

adalah dengan mendeklarasikan Hari Bahasa Ibu 

Internasional pada tanggal 21 Februari (mengacu 

pada peristiwa 21 Februari 1952). 

Usulan itu kemudian disampaikan ke 

UNESCO. Usulan itu nyaris gagal. Karena 



pengajuan usulan pada tanggal 16 November 1999 

tak bisa diajukan karena kurang dukungan. Namun 

keesokan harinya, 17 November 1999, usulan itu 

disetujui oleh 188 negara, termasuk Pakistan. 

Sejak saat itu tanggal 21 Februari diperingati 

sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. 

Momentum ini umumnya diperingati 

dengan berbagai kegiatan yang mengutamakan 

“Bahasa Ibu” di daerah masing-masing, di seluruh 

dunia yang dinaungi Perserikatan Bangsa Bangsa 

(PBB). 

Menurut UNESCO, bahasa adalah pusat 

kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Bukan 

hanya urusan penelitian para ahli bahasa. Bahasa 

juga turut menentukan “pertarungan” sosial dalam 

menyempurnakan pembangunan ekonomi di era 

global yang mengutamakan ilmu pengetahuan dan 

wawasan lokal. 

Di sisi lain, peringatan Hari Bahasa Ibu 

Internasional di beberapa daerah merupakan ajang 

pertemuan para pecinta bahasa daerah secara luas 

yang datang dari berbagai kalangan, profesi 

bahkan usia. Bukan hanya urusan seniman, 

sastrawan atau budayawan lokal saja. 

|sumber: id.wikipedia.org dan dikutip dari 

berbagai sumber |foto: laboratoriumbahasa.asia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPUTAR BERITA NASIONAL 

Hari Gizi Nasional 2018 Bersama 

Menuju Bangsa Sehat dan Berprestasi  

Oleh kabar klinik 07:49  

 
 

Bersama membangun gizi menuju bangsa sehat 

dan berprestasi masih menjadi fokus tema 

peringatan hari gizi nasional ke 58 tanggal 25 

januari 2018, tingginya angka gizi buruk 

masyarakat indonesia menjadi alasan utama 

pemilihan tema besar yang sama dengan tema 

HGN tahun lalu. 

 

Salah satu indikator gizi buruk masyarakat 

indonesia dapat dilihat dari tingginya angka 

kekurangan gizi anak-anak indonesia 

berdasarkan ambang batas yang ditetapkan 

organisasi kesehatan dunia (WHO), 

terdapat tiga kategori indeks gizi dengan 

angka masih dibawah ambang batas. 
 

Indeks berat badan per usia anak Indonesia 

memiliki angka 17%, indeks tinggi badan per usia 

27,5% dan indeks tinggi badan per berat badan 

11%, sedangkan ambang batas angka kekuarangan 

gizi menurut WHO berturut-turut 10%, 20% dan 

5%. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa gizi 

buruk masih menjadi masalah kesehatan serius di 

Indonesia. 

 

Dampak buruk kekurangan gizi tidak hanya terjadi 

pada bentuk tubuh yang pendek maupun kurus, 

namun juga pada tingkat kecerdasan otak yang 

akan berimbas pada rendahnya kualitas sumber 

daya manusia. Karena itu, upaya percepatan 

perbaikan gizi terutama pada 1000 hari pertama 

kehidupan (HPK) perlu dilakukan bersama. 
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Kasus anak indonesia dengan tinggi badan lebih 

pendek dari standar usianya (stunting) masih 

sangat tinggi, oleh sebab itu menjadi perhatian 

utama peringatan hari gizi nasional 2018 dengan 

mengambil sub tema mewujudkan kemandirian 

keluarga dalam 1000 hari pertama kehidupan 

(HPK) untuk pencegahan stunting. 

 

Angka rata-rata stunting nasional mencapai 10,2 % 

dari berbagai provinsi dan jumlah tertinggi 

terdapat pada provinsi sulawesi tengah yang 

menyentuh angka 16,9%. Saat ini ada 100 

kabupaten yang menjadi prioritas utama dalam 

program penurunan angka stunting di Indonesia 

dan akan berlanjut dengan 200 kabupaten lainnya. 

Pencegahan Stunting Melalui Perbaikan Gizi 

dan Kemandirian Keluarga  

Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak 

lebih pendek dibanding tinggi badan normal anak 

seusianya. Faktor utama penyebab stunting yakni 

buruknya asupan gizi sejak periode awal 

pertumbuhan dan perkembangan janin hingga anak 

berusia dua tahun, selain itu terdapat beberapa 

penyebab lain seperti lingkungan yang kotor dan 

seringnya ibu hamil mengkonsumsi alkohol. 

 

Pada umumnya gizi buruk balita dilatar belakangi 

status ekonomi keluarga yang rendah, sehingga 

upaya pemenuhan gizi yang layak pada anak tidak 

dapat terpenuhi karena terkendala daya beli yang 

rendah. Selain itu, rendahnya kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya nilai gizi pada 

anak juga menjadi pemicu meningkatnya gizi 

buruk yang menyebabkan anak menderita stunting. 

 

Langkah pencegahan dan penanganan stunting 

perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat 

dengan pemerintah daerah hingga partisipasi 

masyarakat, hal ini perlu dilakukan mengingat 

stunting termasuk masalah yang sangat kompleks 

yang harus melibatkan berbagai kementrian seperti 

kementrian sosial maupun perekonomian, jadi 

tidak hanya menjadi tanggung jawab kementrian 

kesehatan saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPUTAR BERITA NASIONAL 

Ingatkah Hari Ini 14 

Februari, Adalah Hari 

Perlawanan PETA ? 

By: Shinju HawaOn: February 14, 2016 

 

Indoshinju.com – Ingatkah dengan sejarah PETA 

? 

Pada tanggal 14 Februari di dalam sejarah 

nasional Indonesia, ditetapkan sebagai peringatan 

peristiwa Pemberontakan PETA (Pembela Tanah 

Air) di Kota Blitar pada tahun 1945.Tepatnya 

6(enam) bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia. 

Pemberontakan PETA ini dipimpin oleh 

Shodancho Supriyadi, yang hingga saat ini 

dikabarkan raib entah kemana, namun ditetapkan 

sebagai Pahlawan nasional. 

Pasukan PETA (Pembela Tanah Air), 

dibentuk oleh militer Kekaisaran Jepang di 

Indonesia yang didirikan pada bulan Oktober 

1943.Dengan merekrut para pemuda Indonesia dan 

digembleng sebagai Prajurit. 

Dikisahkan tentara peta ini dibentuk untuk 

mempertahankan Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera 

dari pasukan Sekutu (Amerika Serikat, Inggris, 

Australia, Belanda).Namun, sejarah mencatat 

PETA memberontak ketika para komandan muda 

tersentuh melihat penderitaan rakyat Indonesia 

yang diperbudak oleh tentara Jepang. 

Kerja Rodhi, Romusha, Kerja Paksa, yang 

dilakukan Jepang pada saat itu, dimana, tanpa 

dibayar dan diberi makan, rakyat dikerahkan untuk 

bekerja paksa membangun benteng dan fasilitas 

tentara Jepang lainya. Dalam kisah lainya, Tentara 

PETA juga dibuat geram tatkala menyaksikan 

kelakuan tentara-tentara Jepang kepada wanita-

wanita Indonesia yang dijadikan budak sex 

mereka. 
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Persoalan lainya adalah ketika para perwira 

PETA ini tidak memiliki pangkat yang lebih tinggi 

dari prajurit kelas Kroco Jepang, dan dikisahkan 

Perwira PETA merasa dilecehkan kehormatannya 

ketika harus menghormat kepada prajurit kroco 

ini. Akhirnya, tercatat dalam sejarah nasional 

Indonesia bahwa pada tanggal 14 Februari 1945 

dini hari pukul 03.00 WIB, pasukan PETA 

dibawah komando Shodancho Supriyadi 

menyerang Hotel Sakura kediaman para perwira 

militer Kekaisaran Jepang, juga markas Kempetai 

dan tempat tempat lainnya yang menjadi kediaman 

tentara Jepang. Diluar dugaan ternyata tempat 

tempat yang diserang tentara PETA dengan mortir 

dan senapan mesin ini telah dikosongkan, karena 

rencana pemberontakan PETA telah bocor dan 

diketahui oleh tentara Jepang. 

Setidaknya dengan mengingat kisah 

perjuangan diatas, kita putra putra putra bangsa 

Indonesia saat ini, dapatlah sekiranya mengambil 

sikap mewarisi semangat nasionalisme, untuk 

membebaskan bangsanya, tanah airnya dari 

cengkeraman penjajahan negara asing. Jangan 

biarkan kekayaan alam kita dirampok negara asing 

dan kita yang memilikinya justru tidak merasakan 

sama sekali, karena hanya dinikmati oleh segelintir 

pejabat negeri ini yang memiliki posisi strategis 

didalam pemerintahan. 

Pelaksanaan UUD 1945 pasal 33 ayat 1, 2 

dan 3, yang semestinya memakmurkan rakyat 

Indonesia, tidak seoenuhnya terlaksana dengan 

baik dan diimplementasika oleh pemerintah 

kepada rakyatnya. Semangat para prajurit PETA 

dalam kisah 14 februari adalah cermin bagi 

pemuda pemuda Indonesia, untuk bangkit dan 

melawan penjajahan dan penguasaan negara asing 

terhadap tanah air kita Indonesia dan kekayaan 

alamnya. 

Semua milik rakyat Indonesia, Salam Perjuangan. 

(isc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFO KESEHATAN 

Jangan Takut Lelah, Ada 

Banyak Manfaat Jalan Kaki 

Jalan kaki tidak hanya merupakan olahraga 

yang murah dan ringan, tapi juga memberikan 

banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan 

berjalan kaki Anda bisa mengurangi stres, 

menurunkan berat badan, mencegah diabetes 

dan masih banyak lagi fungsi lainnya. 

Jangan malas atau takut lelah untuk melakukan 

olahraga jalan kaki. Jika Anda mengalami masalah 

dengan lutut atau kaki Anda, jangan jadikan hal ini 

sebagai alasan untuk tidak melakukan olahraga, 

karena Anda bisa menyiasatinya dengan berjalan 

ringan hingga cepat. 

 

Manfaat Jalan Kaki 

Berjalan kaki sebaiknya dilakukan selama 30 

menit dalam sehari. Namun, agar tubuh Anda tidak 

kaget, sebaiknya berjalan kaki dilakukan selama 

10 hingga 15 menit dalam sehari sebagai awalan, 

baru setelah itu secara perlahan Anda tingkatkan 

durasinya. Jika Anda berjalan kaki secara rutin dan 

tentunya dengan menjalani gaya hidup sehat, maka 

Anda memiliki kemungkinan untuk mendapatkan 

beberapa manfaat seperti di bawah ini: 

 Baik untuk kesehatan jantung dan 

menurunkan kolesterol 

Jalan kaki memiliki manfaat yang bagus untuk 

kesehatan jantung serta mengatur tingkat 

kolesterol Anda. Menurut sebuah studi, jalan kaki 

selama 30 menit diduga bisa menurunkan 

kemungkinan seorang wanita mengalami masalah 

jantung sekitar 40 persen. Hal ini karena jalan kaki 

dapat meningkatkan denyut jantung, meningkatkan 

sirkulasi darah di dalam tubuh, dan memperkuat 

jantung. 

Tidak hanya itu saja, jalan kaki secara teratur juga 

bisa menurunkan kadar kolesterol dan gula darah 

dalam tubuh, serta menurunkan tekanan darah. 

Namun, jika Anda memiliki masalah dengan 

jantung, cobalah untuk mengonsultasikan kepada 

dokter Anda. Hal ini dimaksudkan agar Anda 

mengetahui seberapa lama dan berat bisa 

melakukan olahraga jalan kaki. Karena hal ini 

berhubungan dengan batas kegiatan seperti apa 

yang baik untuk jantung Anda. 

 Mencegah diabetes tipe 2 

Selain penyakit jantung, diabetes tipe 2 juga bisa 

dicegah dengan berjalan kaki setidaknya selama 

30 menit dalam sehari. Dengan melakukan jalan 

kaki, Anda telah memicu otot untuk bekerja lebih 

sehingga kemampuan untuk menyerap glukosa 

meningkat. Dengan berjalan kaki selama 30 

menit, Anda bisa mengurangi kemungkinan 

terkena diabetes tipe 2 setidaknya hingga 30 

persen. 

 Menurunkan berat badan 

Dengan berjalan cepat selama 30 menit 

dalam sehari Anda bisa membakar setidaknya 150 

kalori per hari. Semakin cepat langkah kaki Anda, 

semakin banyak kalori yang dibakar. Namun tentu 

tidak cukup hanya dengan berjalan kaki, Anda 

juga perlu menunjangnya dengan pola makan 

sehat. 

 Meningkatkan sistem kekebalan tubuh 

Kurang olahraga bisa membuat tubuh Anda mudah 

terkena penyakit. Cobalah untuk sempatkan diri 

melakukan jalan kaki setidaknya selama 30 menit. 

Dengan begitu sistem kekebalan tubuh akan 

meningkat dan melawan infeksi. Berjalan kaki 

selama 30 menit juga bisa membuat Anda tidur 

lebih nyenyak dan tubuh secara otomatis akan 

melepaskan zat kimia yang membuat Anda merasa 

lebih baik. 

 Mengurangi stress 

Mungkin tidak terpikirkan oleh Anda 

sebelumnya bahwa ternyata berjalan kaki bisa 

membantu dalam mengurangi atau mencegah 

stres. Ya, menyempatkan berjalan kaki dalam 

sehari bisa mengurangi stres atau mencegahnya. 

Berjalan kaki dan aktifitas fisik lainnya bisa 

memicu endorfin yang membuat mood Anda 

merasa lebih baik dan mengurangi rasa cemas 

serta depresi. 

 Mencegah osteoporosis 

Osteoporosis disebabkan oleh adanya 

penipisan tulang sehingga tulang menjadi keropos, 

dan rentan patah karena rapuh. Dengan melakukan 

olahraga berjalan kaki, Anda dapat membangun 

dan mempertahankan kesehatan tulang Anda. 
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SASTRA PUISI 

BELAJAR ITU 

Karya: Nadia Lestari 

Belajar itu cara 

Cara untuk membentuk diri tentang 

sabar 

Agar tak gentar menghadapi dunia 

 

Belajar itu usaha 

Usaha untuk menjadikan kita bernilai 

Bukan hanya di mata dunia 

Tetapi juga di mata Sang Pencipta 

Karena hidup bukan hanya pasal dunia. 

MIMPI 

Karya : Meitri Haryana 

Ini sebuah keinginan 
Lelah bukan menyerah 
Sulitku untuk bangkit 

Mimpiku harapan dan doa 
Harapan untuk masa depan 

Doa untuk kenyataan 
CITA-CITA 

Karya : SISKA MONDANI 

Langkah demi langkah harus kulewati 

Segala rintangan akan kujalani 

Walau itu penuh ambisi 

Akan selalu ku hadapi 

 

Setinggi bintang diangkasa 

Kuberusaha tuk menggapainya 

Hingga kubeada di sana 

Melintas riang diantara berjuta mega 
 

 

 

 

 

TEROBOSAN 

KARYA: FATURRAHMANSYAH 

 

Jika dunia kami tak pernah kau isi 

Mungkin kami tidak bisa menggapai cita-cita 

Karena kau yang sebelumnya hanya mimpi, sekarang 

mulai terlihat nyata 

 

Harapan akan kesuskesan 

Nampak jelas didepan mata 

Tinggal bagaimana kami bekerja keras 

Untuk menggapai angan dan cita-cita 

 

Agar dunia tahu, bahwa kau bisa merubah segalanya 

Dengan kau kami belajar untuk menggapai 

kesuksesan 

Dengan kau kami bisa menjawab soal-demi soal 

 

Sungguh…. 

Sungguh….  

Kau datang penuh tanda tanya 

 

Oh terobosan….. 

SEPUNTUNG ROKOK 
Karya: Wafiqqi Q.D 

 

Sepuntung rokok datang menggoda 
Mengusik ketentramanku 
Gumpalan asap yang mengepul 
Menggugah seleraku 
Aroma cengkeh berbaur nikotin 
Begitu lezat di tenggorokan 
Membangkitkan gairah jiwa mudaku 
Begitu nikmat mengalahkan naluri dan akal sehatku 
Tidak…. 
Tidakkan ku biarkan 
Debu debunya mengotori raga ini 
Tidakkan kubiarkan 
Ringgit demi ringgit menguras kantong seragamku 
Tidakkan kubiarkan 
Kau renggut hari-hariku hanya untukk bersamamu 
Aku masih muda 
Jalanku masih panjang 
Kutak ingin masa mudaku 
Hanyut terbawa arus 
Yang setiap saat akan 
Meneggelamkan  
kuingin meraih cita dan cinta yang kudamba   
 
 

 


