
artikel utama National Child Day

Masa anak-anak merupakan sebuah tahapan yang harus dilalui oleh setiap makhluk yang 

bernama manusia. Pada masa ini anak-anak mulai mengenal lingkungannya. Perkembangan 

pada masa anak –anak harus baik karena sangat menentukan kehidpan mereka kelak. Lebih 

jauh, anak merupan generasi penerus sebuah bangsa. Di tangan anak-anaklah tercurah harapan 

untuk menjadikan suatu bangsa lebih maju, berwibawa bahkan unggul di kancah internasional. 

Anak sebagai penentu kehidupan bangsa dan Negara tentu saja perlu mendapat perhatian  

dari pemerintah. Secara khusus pentingnya seorang anak sebagai titipan Negara pada keluarga diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1979. Sebagai bentuk lain dari pemerintah terhadap anak yang merupakan asset kemajuan 

bangsa, timbulah sebuah gagasan dari Presiden Indonesia ketika itu adalah Suharto, mulai tahun 1984 berdasarkan 

Keputusan Presiden RI No 44 tahun 1984, ditetapkanlah setiap tanggal 23 Juli sebagai hari Anak Nasional. Tanggal 23 

Juli sendiri merupakan tanggal diundangkannya UU.No.23 Tahun 1979 tersebut. Sebetulnya keputusan presiden no 44 

tahun 1984 ini agak terlambat, sebab Unicef, salah satu badan PBB pada sudah menyelenggarakan hari anak dunia pada 20 

November 1954. Tanggal itu disahkan oleh Mejelis Umum PBB dalam sidang pada 14 Desember 1954. PBB juga 

mengusulkan pada semua anggotanya bahwa hendaknya ada satu hari dimana dirayakan hari anak nasional.

dari redaksi
Halo teman-teman fisika, kita berjumpa lagi di buletin edisi ketiga.Buletin kali ini akan membahas tentang tanggal 23 juli 

2011. ada yang tau? yup bener sekali tanggal itu adalah hari anak nasional.. 
Selamat menikmati buletin PMI ini ya, smoga bermanfaat.
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Dengan adanya hari anak nasional di harapkan  dapat menginspirasi 

orang-orang untuk memperhatika generasi penerus bangsa ini. Bukan sebuah 

rahasia lagi, jika dewasa ini banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak-

haknya secara baik. Diantaranya adalah hak mereka 

dalam memperoleh pendidikan. Padahal, pendidikan 

merupakan unsure-unsur penting unstuck mebentuk 

sebuah generasi penerus yang berkualitas. Masalah lain 

yang timbul akibat rendahnya kualitas pendidikan 

Indonesia adalah krisis moral. Rokok, seks bebas, bahkan narkoba merupakan 

sesuatu yang menjadi ancaman kehidupan anak-anak Indonesia yang merupakan 

efek dari rendahnya kualitas pendidikan terutama pendidika agama. Lalu siapa 

yang akan beranggung jawab?? Orang tua?? Guru??? Pemerintah?? Pastinya kita 

semua sebagai komponen – komponen warga Negara Indonesia ikut bertangung 

jajab terhadap fenomena ini.

1. Galasin 2. Congklak 

3. Petak Umpet 4. Kelereng

5. Egrang 6. Gasing

6 permainan tradisional 
anak Indonesia yang 

terlupakan

selanjutnya

1

sains & Iptek
Menurut penulis We Need to Talk About Kevin, Marcus Crown, ada 

beberapa fakta fisika aneh:

1. Jika matahari terbuat dari pisang.

Matahari panas karena beratnya yang luar biasa, sekitar bermiliar-miliar ton 

dan membuatnya menjadi inti tekanan kolosal. Tekanan besar menimbulkan 

temperatur besar. Jika matahari terbuat dari pisang, maka beratnya akan 

bermiliar-miliar ton dan memiliki efek yang sama dengan matahari.

2. Semua materi pembuat ras manusia dapat masuk dalam kotak gula.

Atom merupakan 99,9999999999999999% ruang kosong. Jika semua atom 

dipaksa bersatu dan menghilangkan ruang di antaranya seperti kotak gula, 

maka massanya sekitar 10 kali massa manusia hidup. Hal ini serupa yang 

terjadi pada bintang netron, massa super padat peninggalan supernova

.3. Penjelasan mendasar dari semesta tak termasuk masa lalu, kini atau 

masa depan

Menurut teori relativitas, tak ada hal seperti masa kini atau masa depan atau 

masa lalu. Bingkai waktu sangat relatif. Waktu kita sama karena kita bergerak 

pada kecepatan yang sama. Jika kita bergerak pada kecepatan berbeda, kita 

akan menemukan bahwa kita menua lebih cepat.

4. Semakin cepat bergerak, semakin berat

Jika Anda berlari dengan cepat, berat Anda akan bertambah. Tak permanen, 

tapi secara sesaat akan menambah sedikit berat. Menurut teori relativitas, 

massa dan energi adalah sama. Semakin banyak energi yang dikeluarkan, 

salam salam
Dari: Butterfly

UNtuk : power puff girl plus 

mojojo nya,,k seluruh warga 

fisika khususnya 09,,,keluarga d 

rumah dan tempat masing2, dan 

untuk seseorang yg g akan 

pernah tau biarpun berkali2 sy 

ngirim salam,,, :D

Pesan:  semangat buat segala 

aktivitasnya,,,sehat2,,,g blh 

pada sakit baik jasmani maupun 

rohani,,khusus untuk 

mojojojo,obatin sakit jiwa nya 

dl,,,wkwkwk

tetap sehat,tetap 

semangat,cepat lulus,,amin

eh,,td kurang jo tuh yg pertma,

dari : Gina Sonia

ke : temen" fis A'10i

pesan : kapan nih mau maen 

bareng ??

dari: Yusi

untuk: anak2 fisika C 2008

pesan: hoho semoga kkn'y 

menyenangkan kawan2.... kangen 

kalian smw iikkhhh heuheu

Dibalik permasalahan yang timbul dalam menangani anak-anak Indonesia. Tentu saja ini 

bukan menjadi halangan untuk anak-anak Indonesia berpestasi, baik dalam bidang akademik 

maupun non akademik. Misal saja, dalam bidang Olimpiade Sains khususnya Olimpiade Fisika 

Internasioanal, para putra-putri bangsa ini selalu menghadiahkan medali-medali kebanggaan bagi 

Indonesia di ajang yang bergensi ini mengalahkan anak-anak dari Negara lain memang diatas 

kertas Negara tersebut lebih maju disbanding Indonesia. Ini membuktikan bahwa Indonesia 

memiliki potensi yang besar untuk mencapai predikat Negara maju ditangan generasi-generasi 

penerus.

Ya, inilah anak-anak Indonesia dengan potensi-potensinya yang begitu luar biasa untuk 

menjadikan Indonesia lebih baik lagi, karena bukan hal yang mustahil esok lusa Negara kita yang selalu diberi musibah akan 

menjadi sebuah Negara yang sejajar dengan Negara-negara maju lainnya. Dengan peringatan hari anak nasional tahun ini 

diharapkan kehidupan anak-anak Indonesia akan lebih baik lagi. Ini akan terwujud jika semua pihak berpegangan tangan 

untuk ikut membantu membagun kehidupan anak Indonesia.



Isu kampus
Ini dia dua hal yang lagi anget-angetnya di kampus ta. isu kampus kita bulan ini adalah.. jreng jreng jreng...

1.MOKA 2011 (Masa Orientasi Kampus)

MOKA 2011 ini bukan sebuah minuman yang kalian suka minum.. hehe.. tp 

MOKA ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM REMA dalam 

rangka penyambutan mahasiswa baru 2011. Kegiatan orientasi kampus ini 

diagendakan akan dilaksanakan pada tanggal 22-25 Agustus 2011. Walaupun kegiatan 

MOKA ini sasaran utamanya adalah anak mahasiswa baru 2011, tp kita sebagai 

mahasiswa lama bisa berkontribusi juga dalam kegiatan ini yaitu sebagai penitia. 

Jadi.. buat teman-teman yang ingin gabung dan ikut kepanitiaan MOKA 2011 ayooo 

buruan daftar menjadi panitia kegiatan ini. Kalau berminat daftar bisa langsung aja 

berkunjung ke sekre BEM REMA di PKM lantai 1..

2.SEMESETER PADAT (SP)

Hohoho.. kegiatan perkuliahan tahun akademik 2010-2011 sudah berakhir.. 

happy holiday.. tapi buat teman-teman semua yang ingin ngejar nilai supaya bisa 

lulus on time, maka inilah yang harus diikuti.. UPI memberikan fasilitas pelayanan 

akademik dengan mengadakan program semester padat yang bertujuan untuk 

memberikan fasilitas buat mahasiswa supaya bisa lulus tepat waktu atau bahkan 

lebih cepat dari yang diharapkan. So.. buat teman-teman yang ingi lulus on time dan 

IPK gede.. hayuuikutan SP dan belajar yang rajin selama proses pelaksanaannya. 

hehe 

SEPUTAR JURUSAN

BANDUNG – Akhir-akhir ini, Jurusan Pendidikan Fisika sedang dihangatkan oleh pemberitaan tentang pergantian 

ketua jurusan yang sekarang masih dijabat oleh Taufik Ramlan Ramalis. Jabatan ini telah dijabat oleh beliau selama 2 

periode sejak tahun 2003 sampai sekarang. Berdasarkan pemungutan suara dari pihak dosen di jurusan pendidikan 

fisika, terpilihlah Ida Kaniawati sebagai ketua jurusan, Dadi Rusdiana 

sebagai Sekretaris Jurusan, Setiya Utari sebagai Kaprodi Pend. Fisika, dan 

Andi Suhandi sebagai Kaprodi Fisika.

Seperti dilansir dari pihak jurusan, hasil ini sepenuhnya belumlah mutlak 

akan terjadi dikarenakan hal tersebut bukan merupakan  keputusan final dari 

pihak rektorat UPI. Jadi, hasil ini akan digunakan sebagai usulan dari pihak 

jurusan kepada pihak rektorat dan apapun hasilnya nanti merupakan 

sepenuhnya wewenang dari pihak rektorat itu sendiri. 

Meskipun begitu, siapapun nanti yang akan menggantikan semoga bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya 

dan menjadikan Jurusan Pendidikan Fisika lebih unggul dan lebih baik ke depannya.

LIPUTAN Badan Eksekutif Mahasiswa HMF FPMIPA UPI

Kegiatan himpunan yang sedang dilakukan bulan ini terfokus pada Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 

geolmbang 2 yang dilaksanakan dari tanggal 13-20 juli dan di ketuai oleh Lia Hikmatul Maula dari bidang BP0 

BEM HMF FPMIPA. Tujuan dari PMB ini yakni untuk mengumpulkan data-data maru, 

memberikan informasi perkuliahan meliputi  masa orientasi kampus dan sekolah 

kaderisasi HMF FMIPA UPI selain itu memfasilitasi pembelian jaslab dari 

bendahara umum BEM.

PMB goelmbang 2 ini menginventrori mahasiswa baru yang tersaring di 

SNMPTN tertulis dan SNMPTN undangan. Jumlah mahasiswa baru fisika 

dari SNMPTN tertulis 37 0rang dan SNMPTN undangan berjumlah 40 orang.

Ayooo kita berikan sambutan yang terbaik untuk menyambut adik2 kita…

HIDUP MAHASISWA!!!!

UKK CAKRAWALA

Go Universe…………Bagaimana nih kabarnya CAKRAWALA?? 

Tanggal 2 juli 2011, anggota cakrawala HMF FPMIPA telah mengadakan pelatihan 

pengamatan hilal bulan sa'ban 1432 H di lantai 8 jica FPMIPA dipandu oleh pak Arya.  

Pelatiahn ini khusus anggota cakrawala yang bertujuan memberikan pengalaman dan 

pengetahuan untuk pengamatan hilal ramadhan yang akan datang. Pengamatan mengguanakan teleskop 

Astromaster 70 dan Skywatcher milik Labolatrium Bumi Antariksa (LBA) FPMIPA UPI. Selain kegiatan 

pengamatan menggunakan teleskop juga pembelajaran teknik streaming dari teleskp ke laptop dengan 

aplikasi tertentu. Namun, pengamatan waktu itu terkendala dengan awan tebal sehingga menghalangi langit barat.

Nah,, untuk pengamatan hilal ramadhan mudah2n tidak ada kendala y…..

UKK KHAUF

Salam Lestari…..Setelah selesai pendidikan lanjut climbing pada tanggal 27- 30 mei di 

Karst Citatah padalarang bandung barat dengan Pj nya Intan 

“Mabuak” Gando Putri, pendidikan dilanjutkan pada 

pendidikan lanjut gunung hutan dengan PJ nya Endriana “Strainglain”. 

Pendidikan lanjut gunung hutan angkatan Elang Buana dilaksanakan di 
o okawasan gunung Pangparang pada koordinat puncak  6 49' 40,8” LS dan 107 44'5,1” BT   dan 

o ogunung sanggara pada koordinat puncak 6 49'42,3” LS dan 107 44'45” BT         

Pendidikan gunung hutan dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 08-12 juli dan diikuti  oleh 7 anggota muda Elang Buana 

yaitu Bambang “Radoh” Adinugraha, Fadil “paymin” Ilham, Haroyon “Murot” Anwar, Arif “Wadul” Rahman Hakim, Aep “ Bimen” 

Saepuloh dan  Nasihun “Bangbros” Amin. Anggota muda diberikan pematerian untuk pemantapan wawasan mengenai  Ilmu 

Medan Peta Kompas( IMPK ) , survival dan instalasi alat (rope akses). 
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SNAPSHOT !

kerja bakti bersama 
kabem

sedihnya makanan 
tim pendahulu P2M

antusias anak cinanggerang

CERBUNG (Cerita Bersambung)
sebagian dari buletin edisi sebelumnya :
. Tujuan hidup kita sebenarnya adalah bukan dimana letak ketercapaian semua keinginan kita diperoleh, tetapi proses 
seperti apa yang kita jalani untuk mencapai tujuan kita itu, mengerti kalian??” kepala aton membentur-bentur punggung dari 
pak ahmad yang dikira oleh pak ahmad mengangguk-ngangguk karena mengerti atas apa yang disampaikan olehnya, tapi 
ternyata benturan-benturan tersebut disebabkan karena aton ketiduran selama diperjalanan. Kedua anak itu ternyata tidak 
mendengarkan apa yang disampaiakn oleh pak aten peristiwa semalam.

Lanjut ....
Di perjalanan menuju sekolah anaknyaitu, Pak Aten terus menasehat ikedua anaknya dengan penuh harap dan 

semangat, karna diatidak tau anaknya sedang menikmati lanjutan tidur malam mereka.
Di sela-sela berwejangan, pak Aten teringat kembali masa kecilnya. Teringatwejangan-wejangan ayahnya yang disampaikan 
dengan cara militer karna ayah pak Aten adalah seorang anggota brimop. Sehingga pak Aten pun menerapkanhal yang mirip 
dengan ayahnya itu. Tapi beliau berfikir .. “cocok gaya, kalau cara bapak dulu tak terapkan samaanak-anakku. Kayaknya 
berlebihan juga kalau aku sampai melempar ember tadi pagi.” ucap pak Aten dalam hati. 

Bapakku aja dulu belum pernah ngelempar aku pake ember, pake sandal sih pernah. Yoweslah tak ganti saja cara 
mendidikku, disiplin tapi ga terlalu keras juga. Gini-gini aku ga pengen di sebut orang tua yang “kolot”.Pake cara yang agak 
modern sedikitlah, biar kata anak-anak sekarang 'gauulll'. Hhii ..” Pak Aten geli sendiri dengan apa yang dipikirkannya.
Setelah itu gaya bicara Pak Aten berubah menjadi lebih manis pada anak-anaknya.
Kemudian ..
Ckiiiiiiiiittttttttttt ..bunyi rem sepeda Pak Aten yang memang sudah waktunya untuk diganti, supaya suara remannya 
terdengar lebih merdu dan tidak terdengar panjang tanda remnya “pakem”.
Mereka sampai di sekolah Aton dan Aday. Pengaruh gaya sentrifugal yang dialami Aton saat Bapaknya mengerem 
membuatnya meninggalkan pulau kapuk dan kembali kepulaunya yang nyata.
“Huaaahhh .. Alhamdulillah, uda sampe ya Pak. Cepet jugaya, beda kalau kita jalan day.”Perkataan sang anak dengan mata 
berkedip-kedip ala barongsa iakibat bangun tidur.

“ya iyalah ton, apalagi kamu itu jalannya ga ada yang ngalahin dalam urusan lambat. Dasar siput.” Kata aday yang selalu 
memancing keributan, bukan ikan..

“wwee, biar siput tapi peerku selalu kamucontohtho ?? gaya muitu ..”

“wehweh, kok malahpada berantem, baru saja tadi bapak nasehati, kalian ini gimana. Sudah sana cepet masuk kelas. Ga ada 

ceritanya anaknya Pak Lurah terlambat masuk kelas.”

BERSAMBUNG ke edisi selanjutnya :)

penyuluhan jamur tiram

olahraga bersama

apa ya?

si tukang tidur piket bakar sampah

indahnya cuci piring
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Rano Karno Maju untuk Wagub Banten

Liputan6.com, Serang: Aktor Rano 
Karno terus mengembangkan 

kiprah politiknya. Di depan ribuan 
simpatisan partai dan ormas yang 

berkumpul di alun-alun barat, 
Kota Serang, Banten, Kamis 

(14/7), Rano Karno 
mendeklarasikan diri sebagai 

calon Wakil Gubernur Banten 2012-2017 berpasangan 
dengan gubernur incumbent Ratu Atut Chosiyah.

Rano Karno yang saat ini menjabat sebagai Wakil 
Bupati Kabupaten Tangerang akan maju dalam 

pilkada yang berlangsung pada 22 oOktober 
mendatang dengan diusung 11 partai politik, di 

antaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, PAN, dan 
Hanura.

Usai deklarasi, pasangan ini langsung mendaftarkan 
diri ke Komisi Pemilihan Umum Banten. Dengan 

koalisi besar, Rano yakin akan mendapatkan lebih 
dari 60 persen suara.(ADO) 

Artikel diatas merupakan slh satu contoh bahwa 
akhir2 ini  politikus dari kalangan artis semakin 
merajalela. Artis yang notabene banyak dikenal 

masyaralat membuat parpol berebut merekrut kader 
dari kalangan artis. Selain Rano Karno masih bayak 
lagi artis yang menjadi politikus seperti pasangan 

Angelina Sondakh-Ajie Masaid, Eko Patrio, Rieke Diah 
Pitaloka dan masih banyak lagi.

Parpol mungkin beranggapan para artis akan 
memberikan banyak suara untuk mereka, tapi 

apakah mereka yakin akan kemampuan mereka? 
Sebab tidak semua artis itu mampu menjadi wakil 

rakyat yang baik, bisa saja mereka hanya mejeng di 
balogo2, poster2 dan ketika sudah terpilih 

kenerjanya nol.

Maka sebagai masyarakat khususnya kita sebagai 
mahasiswa harus kritis, dan cerdas. Jangan juga asal 
pilih wakil rakyat hanya karena ketenaran mereka, 

sebab sebenarnya mau tidak mau mereka itulah yang 
akan secara langsung menjalankan pemerintahan di 

negara tempat kita tinggal ini.

Gosip Gosip
dari BEM HMF
-kerohanian-

Anak Sebagai Investasi

Rasulullah SAW bersabda, 
"Apabila anak Adam telah 

meninggal dunia (mati) maka 
terputuslah seluruh amalnya, 

kecuali tiga perkara, yaitu 
shadaqah jariyah (yang ia 
berikan) atau ilmu yang ia 

manfaatkan kebaikan) atau anak 
shalih yang mendoakan dirinya." 

(HR Muslim) 
Artinya, anak adalah investasi. 
Anak-anak adalah bagian dari 

keselamatan dunia akhirat kita. Karenanya keshalihan 
harus ditanamkan pada anak-anak.

Kalau kita ingin menikmati masa depan kita, maka 
berapapun pengeluaran yang dikeluarkan untuk 

mendidik anak agar menjadi shalih, untuk belajar, 
sekolah dan lainnya, itu bukan biaya, melainkan 

investasi (modal) yang akan mendatangkan keuntungan 
suatu saat kelak.

Para pemimpin sekarang adalah anak hasil investasi 
keluarga-keluarga beberapa puluh tahun yang lalu, 

sedangkan anak-anak sekarang merupakan investasi 
untuk para pemimpin masa depan. Karenanya jika kita 

merindukan kebangkitan bangsa ini, maka harus diawali 
dengan kebangkitan dari keluarga-keluarga di rumah.

Jika sang anak menjadi pemimpin, tentu tata nilai yang 
ditanamkan dalam keluarganya yang akan 

digunakannya kelak. Jika pada masa kecilnya tata nilai 
yang didapatkan di rumahnya hanya sibuk 

memamerkan harta kekayaan, maka jangan heran kalau 
setelah menjadi pemimpin dia hanya sibuk meraup 

harta.
Sekarang investasi apa yang akan ditanamkan terhadap 
anak-anak kita di rumah? Kita perlu mengubah tata nilai 

seperti itu dengan melatih anak-anak kita agar hidup 
bersahaja, mencari uang sebanyak mungkin untuk 

dishadaqahkan. Sehingga setelah dewasa, dia makin 
kaya, makin banyak orang yang tertolong. Dia makin 

berkuasa, makin banyak orang yang terangkat 
martabatnya. Dia makin berani, makin banyak orang 

yang terlindungi karena keberaniannya.

“Ya Allah, titipkan kepada kami anak-anak keturunan 
yang lebih baik dari pada kami, yang menjadi jalan 

kebahagiaan dan keselamatan bagi dunia akhirat kami. 
Lindungi kami dari keturunan yang durhaka dan durjana. 

Aamiin...”



5 Pahlawan Cilik Yang Mengagumkan 

1.Nathan Thomson : bocah 9 tahun yang menyelamatkan ibunya dari tikaman orang tak 
dikenal

Bocah ini tertusuk di bagian wajah saat dia berkelahi untuk menyelamatkan ibunya dari 
seorang tak dikenal.Nathan Thomson melompat ke atas punggung Hugh Clark,seorang 

pemabuk yang ingin menusuk ibu Nathan,Ena saat mereka berada di jalan malam 
hari.Pemabuk itu lalu beralih ke arah Nathan dan menghunuskan pisaunya ke arah Nathan 

setelah menusuk Ena sebanyak 8 kali.Beruntung keduanya selamat dan peristiwa ini berhasil 
dihentikan pihak berwajib yang berada di sekitar tempat kejadian.

2.Charlie Simpson : bocah 7 tahun yang bersepeda keliling kota untuk mengumpulkan 
sumbangan bagi para korban gempa Haiti.

Charlie mengawali usahanya dengan pesan singkat "Namaku Charlie Simpson,aku sedang 
berusaha mengadakan kegiatan sponsor bersepeda untuk Haiti karena di sana sedang terjadi 

gempa dan banyak orang kehilangan nyawa karenanya.Aku ingin mengumpulkan uang untuk membeli makanan,air,dan tenda 
bagi seluruh korban Haiti" Charlie berharap untuk mengumpulkan uang sebanyak 500 euro dengan bersepeda sejauh 15 mil 

di sekitar taman kota.Namun usahanya telah menyentuh hati banyak orang dan membuatnya 
mengumpulkan 120.000 euro bagi korban Haiti.

3.Lin Hao : Anak laki-laki yang menyelamatkan teman sekelasnya saat gempa 
Lin Hao duduk di kelas 2 sekolah dasar dan menjadi ketua kelas dari 30 teman-temannya.Saat gempa 
bumi datang,seluruh bangunan runtuh dan menimpa Lin Hao serta teman-temannya.Seluruh kelas 

berusaha menyelamatkan jiwa masing-masing.Namun sebelum Lin Hao lari dari bencana itu,dia 
kembali ke reruntuhan dan menyelamatkan kedua temannya yang tersangkut di antara puing.Ketika 

ditanyakan mengapa dia mau mempertaruhkan nyawanya untuk kedua orang temannya,dengan 
enteng dia menjawab "Aku adalah ketua kelas dan sudah seharusnya aku bertanggung jawab atas 

teman-temanku"..Calon pemimpin mantap nih gan..

4.Alexis Goggin : Bocah tujuh tahun yang menggunakan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi 
nyawa ibunya

Alexis Goggin,bocah yang masih duduk di kelas 1 sekolah dasar ini diberi predikat sebagai 'malaikat dari 
surga' setelah dia melompat di depan seorang pria bersenjata dan menjadikan tubuhnya sebagai perisai 

untuk menghalau 6 peluru yang ditujukan pada ibunya.Ibu sang gadis,Selietha Parker,30,tertembak di 
bagian kiri pelipis dan lengannya oleh pacarnya yang mengamuk dan sebelum dia menembakkan 

pelurunya lagi ke arah Selietha,Alexis melompat ke hadapan sang penembak dan memohon agar tidak 
mengambil nyawa ibunya.Beruntung nyawa keduanya masih bisa terselamatkan.

5.Ibrahim Ouaida : Bocah 8 tahun yang tenggelam setelah menyelamatkan kakak perempuannya
Peristiwa ini terjadi ketika Ibrahim berenang di pantai Sandrigde,Melbourne bersama kakaknya Sarah,10.Seketika ombak 

besar datang dan menyapu mereka ke arah laut lepas.Kakaknya yang tidak dapat bertahan terus berteriak meminta 
pertolongan. Saat itu juga Ibrahim datang dan berseru 'Aku datang kakak,aku datang'.Ibrahim menarik 
kepala Sarah ke permukaan dan menjaga agar mereka tetap terapung dengan tetap berkata "Aku 
menyayangi mu kakak,kau akan baik2 saja".Setelah seorang rescuer datang,Ibrahim memintanya 

untuk menyelamatkan kakaknya yang sudah tak sadarkan diri dan berkata "Tolong selamatkan 
dia,ibuku membutuhkannya,dia sangat berarti".Setelah sang rescuer menarik Sarah ke pantai dan 
mencari Ibrahim,nyawanya sudah tak tertolong.Atas jasanya Ibrahim diberi 'Bravery Medal' oleh 

pemerintah setempat.

TTS BERHADIAH
Across

2. salah satu satuan panjang
5. salah satu situs jejaring sosial 

terkenal
7. binatang pemakan rumput
8. artis indonesia yang sudah go 

internasional
11. hal yang diamati oleh anggota 

cakrawala HMF FPMIPA UPI pada 
tanggal 2 juli 2011

13. d o s e n  yg  m e n d a p a t  s u a ra  
terbanyak sbg kajur baru jurusan 
p.fisika dari hasil pemungutan 
suara dari pihak dosen

14. penggagas hari anak nasional yang 
jatuh setiap tanggal 23 juli

Down
1. badan yang menyelenggarakan hari 

anak dunia pada 20 November 
1954

3. lapisan bumi
4. salah satu forum di dunia maya 

terbesar di indonesia
5. salah satu derajat suhu
6. alat untuk menyimpan muatan 

listrik
9. Bocah 8 tahun yang tenggelam 

setelah menyelamatkan kakak 
perempuannya

10. manusia yang paling terkenal 
tentang hukumnya mengenai gerak 
planet

12. penulis We Need to Talk About 
Kevin yang menulis tentang fakta 
fisika aneh isi TTS ini dan menangkan hadiahnya >.<

kirim jawaban via sms dengan format:
TTS<spasi>Nama<spasi>angkatan<spasi>kelas<spasi>jawaban

ke no 081947095615
paling telat tanggal 2 agustus 2011 pukul 24.00

pemenangnya akan segera dihubungi dan namanya akan dicantumkan ke 
buletin edisi selanjutnya.

pemenang TTS buletin edisi 2 bulan Mei 2011 :
1. Bagus Kumbara ‘10 
2. Andita Kaesar’09
3. Ika’08

selamat buat para pemenang :)
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