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PENGANTAR REDAKSI

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,
Bersyukur atas karunia hidup dan tenaga yang masih diberikan

Allah SWT kepada kami sehingga terbitlah buletin perdana ini dan
sholawat kepada Rosulullah yang telah mengajarkan betapa pentingnya
pendidikan untuk menjadikan umat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Buletin ini adalah sedikit sumbangsih pada dunia pendidikan
bangsa ini, sebuah usaha sederhana memfasilitasi anak-anak untuk
mendapatkan akses kepada buku-buku yang selama ini mulai ditinggalkan
atau sulit dijangkau juga bulein ini sebagai media komunikasi seputar
Kependidikan.

Semoga niat kami tetap lurus yaitu ingin berperan dalam
pembentukan kualitas generasi di tengah gencarnya globalisasi yang
melunturkan nilai-nilai luhur bangsa, di tengah majunya teknologi yang
mengikis minat anak untuk membaca dan belajar, di tengah akses hiburan
yang begitu mudah, video games, handphone dan televisi.

Kami berharap apa yang kami lakukan ini mendapatkan
dukungan dari masyarakat, para orang tua, sekolah, guru dan pendidik
supaya taman bacaan ini tetap eksis, maju dan menjadi bagian dari proses
belajar anak.

Akhirnya.. inilah edisi perdana kami, semoga bermanfaat..

wassalam...
Redaksi
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Pada suatu masa—jutaan tahun ke
depan—keturunan kita tidak akan bisa
melihat bulan seperti sekarang.

Tidak ada lagi fenomena gerhana
matahari ataupun bulan total, kecuali
dalam jejak rekam sejarah sains.
Lambat, tetapi pasti bulan semakin
bergerak menjauh dari bumi.

Bukan tanpa alasan Neil Armstrong—
manusia pertama yang menginjakkan
kakinya di bulan—meninggalkan jejak
panel reflektor yang terdiri atas 100
cermin beberapa menit sebelum dia
meninggalkan bulan pada 21 Juli 1969.
Reflektor inilah yang kemudian
menuntun manusia pada penemuan
fakta mencengangkan.

Memanfaatkan reflektor yang tertinggal
di bulan, Prof Carrol Alley, fisikawan dari
University of Maryland, Amerika Serikat,
mengamati pergerakan orbit bulan.
Caranya adalah dengan menembakkan
laser dari observatorium ke reflektor di
bulan. Di luar dugaan, dari hasil
pengamatan tahunan, jarak bumi-bulan
yang terekam dari laju tempuh laser
bumi-bulan terus bertambah.

Diperkuat sejumlah pengamatan di
McDonald Observatory, Texas, AS,
dengan menggunakan teleskop 0,7
meter diperoleh fakta bahwa jarak orbit
bulan bergerak menjauh dengan laju
3,8 sentimeter per tahun.

Para ahli meyakini, 4,6 miliar tahun lalu,
saat terbentuk, ukuran bulan yang
terlihat dari bumi bisa 15 kali lipat
daripada sekarang. Jaraknya saat itu
hanya 22,530 kilometer, seperduapuluh
jarak sekarang (385.000 km).

Seandainya manusia sudah hidup pada
masa itu, hari-hari yang dijalankan terasa
lebih cepat. Hitungan kalender pun bakal
berbeda. Bagaimana tidak, jika dalam
sebulan waktu edar mengelilingi bumi
hanya 20 hari, bukan 29-30 hari seperti
sekarang. Rotasi bumi ketika itu pun

berlangsung lebih cepat, hanya 18 jam
sehari.

Jutaan tahun dari sekarang, seiring
dengan menjauhnya bulan, hari-hari di
bumi pun akan semakin lama, hingga
mencapai 40 hari dalam sebulan. Hari
pun bisa berlangsung semakin lama,
hingga 30 jam. Lantas, mengapa ini
bisa terjadi?

Takaho Miura dari Universitas Hirosaki,
Jepang, dalam jurnal Astronomy &
Astrophysics mengemukakan, jika bumi
dan bulan, termasuk matahari, saling
mendorong dirinya. Salah satunya, ini
dipicu interaksi gaya pasang surut air
laut.

Gaya pasang surut yang diakibatkan
bulan terhadap lautan di bumi ternyata
berangsur-angsur memindahkan gaya
rotasi bumi ke gaya pergerakan orbit
bulan. Akibatnya, tiap tahun orbit bulan
menjauh. Sebaliknya, rotasi bumi
melambat 0,000017 detik per tahun.

Stabilitas iklim
Fakta menjauhnya orbit bulan ini
menjadi ancaman tidak hanya populasi
manusia, tetapi juga kehidupan makhluk
hidup di bumi. Pergerakan bulan, seperti
diungkapkan Dr Jacques Laskar,
astronom dari Paris Observatory,
berperan penting menjaga stabilitas
iklim dan suhu di bumi.

”Bulan adalah regulator iklim bumi. Gaya
gravitasinya menjaga bumi tetap
berevolusi mengelilingi matahari dengan
sumbu rotasi 23 derajat. Jika gaya ini
tidak ada, suhu dan iklim bumi akan
kacau balau. Gurun Sahara bisa jadi
lautan es, sementara Antartika menjadi
gurun pasir,” ucapnya kepada Science
Channel.

Sejumlah penelitian menyebutkan,
pergerakan bulan juga berpengaruh
terhadap aktivitas makhluk hidup.
Terumbu karang, misalnya, biasa
berkembang biak, mengeluarkan spora,

ketika air pasang yang disebabkan
bulan purnama tiba.

Bulan penuh juga dipercaya
meningkatkan perilaku agresif manusia.
Di Los Angeles, AS, kepolisian wilayah
setempat biasanya akan lebih waspada
terhadap peningkatan aktivitas kriminal
saat purnama.

Menjauhnya bulan dari bumi diyakini
ahli geologis juga berpengaruh terhadap
aktivitas lempeng bumi. Beberapa ahli
telah lama menghubungkan kejadian
sejumlah gempa dengan aktivitas bulan.
”Kekuatan yang sama yang
menyebabkan laut pasang ikut memicu
terangkatnya kerak bumi,” ucap Geoff
Chester, astronom yang bekerja di
Pusat Pengamatan Angkatan Laut AS,
seperti dikutip dari National Geographic.

Beberapa kejadian gempa besar di
Tanah Air yang pernah tercatat diketahui
juga terkait dengan pergerakan bulan.
Gempa-tsunami Nanggroe Aceh
Darussalam (2004), Nabire (2004),
Simeuleu (2005), dan Nias (2005) terjadi
saat purnama. Gempa Mentawai (2005)
dan Yogyakarta (2005) terjadi pada saat
bulan baru dan posisi bulan di selatan.

Misi terbaru NASA
Kini, bulan sebagai tetangga terdekat
bumi kembali menjadi perhatian riset
astronomi di dunia. Badan Penerbangan
dan Antariksa AS (NASA) pada Jumat
(19/6) meluncurkan wahana LCRoS
(Lunar Crater Observation and Sensing
Satellite) di Cape Canaveral, AS.
Wahana ini adalah bagian dari misi
Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO),
yaitu persiapan program
mengembalikan astronot ke bulan tahun
2020 setelah terakhir dilakukan pada
1969-1972 (Reuters, 18/6).

Sasaran utama misi LCRoS untuk
memastikan ada tidaknya air beku yang
dipercaya berada di kawasan kawah
gelap dekat kutub bulan. Dibantu
dengan LRO yang memetakan
permukaan di bulan secara detail, kedua
misi baru ini mengisyaratkan hal besar:
menancapkan tonggak baru soal
kemungkinan membangun koloni di luar
bumi!

Namun, dengan penuh kerendahan
hati, Craig Tooley, LRO Project
Manager, mengatakan, ”Pengetahuan
kita tentang bulan secara keseluruhan
saat ini masih minim. Kita punya peta
lebih baik tentang Mars, tetapi tidak
untuk bulan kita sendiri.”
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Aku
Wajahmu tampak muram. Tidak seperti biasa,
ceria, cerah dan bahagia. Kini kau tampak
muram, bersedih dan sengsara. Mengapa?
Apakah karena aku telah memutuskan untuk
memil ih dia? Toh, kamu tak pernah
mengatakannya kepadaku. Aku tahu kau juga
merasakan apa yang kurasakan sekarang,
namun, sebagai seorang wanita, kurasa aku
tak berhak untuk bertindak lebih dulu dibanding
dirimu. Kaulah yang harus mengatakan dan
aku menantikan itu. Tapi ternyata, sampai saat
ini, ketika ia mengatakan itu kepadaku, kau
tidak juga mengatakan itu padaku. Terpaksa
aku menerimanya, karena ia lebih berani
ketimbang dirimu.
Sejak dulu, aku tahu kau menaruh rasa pada
diriku. Aku juga merasakan itu. Namun, entah
mengapa, kau sepertinya malu-malu tuk
mengungkapkan rasa itu padaku. Lantas,
salahkah aku yang terus menunggu hingga
akhirnya ia datang dan mengatakan
perasaannya. Aku tak mampu tuk menolak.
Toh, ia juga seperti dirimu yang dahulu
kuimpikan. Shaleh, pintar, dan pandai bergaul!

Kau
Sahabatku. Begitu cepatkah dirimu berubah.
Dirimu yang dahulu dekat denganku, walaupun
atas nama persahabatan, kini tak lagi
menyapaku. Jangankan untuk mengakrabkan
diri, untuk tugas saja, kau tampak terburu-buru
tuk meninggalkan diriku. Mengapa? Apakah
karena kau telah mempunyai dirinya?
Sahabatku. Mungkin benar jika ada yang
mengatakan bahwa sekarang teman besoknya
demen, sekarang kawan besok kawan,
sekarang bersahabat besoknya bercinta. Dan
itulah yang kualami sekarang. Aku mencintaimu.
Namun, belum sempat aku mengucapkannya,
kau telah memilih dirinya untuk mendampingi
dirimu. Lantas, tak pantaskah bila aku bersedih?
Jujur, selama ini aku tidak pernah merasakan

perasaan ini pada wanita manapun. Pada
siapapun. Dan kepadamulah perasaan ini
pertama muncul.  Dan ternyata, kau
meninggalkanku karena dia. Dia oh dia, betapa
beruntungnya dia.
Selamat tinggal sahabatku. Semoga kau
berbahagia dengannya.

Dia
Sayangku. Tahukah kamu betapa aku begitu
bahagianya ketika mendapatkan jawaban positif
darimu? Tahukah kamu betapa indahnya dunia
ini kulihat? Betapa bahagianya, sungguh
bahagia!
Semua orang tahu, kau lebih layak bersama
dia karena memang kalian telah bersahabat
sangat dekat. Semua orang tahu, kau selalu
bersamanya walaupun dalam arti persahabatan.
Namun, ketika aku memberanikan diri tuk
mengucapkan perasaan ini, kau menyambutnya
dengan mesra. Dan disanalah kebahagiaan itu
ada!
Terima kasih sayangku. Dirimu tak kan pernah
ku sia-siakan. I love you!

Dia
Teman-temanku. Memang benar kata pepatah
bila cinta itu buta. Kalian dibutakan oleh cinta.
Karena cinta kalian tak lagi bercakap padahal
dulunya akrab. Karena cinta kalian tak lagi
bersapa padahal kalian dulunya selalu bersama.
Namun, karena cinta pula kalian bergembira
dan bersedih. Sungguh, aku yang berada
diantara kalian dahulunya, merasakan kesepian
karena kalian telah pergi menyusul cinta.
Selamat bercinta, namun janganlah dibutakan
oleh cinta.

Surabaya, 06 November 2009

Radinal Mukhtar Harahap
[wordsmartcenter]
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Jatuh cinta memang berjuta
rasanya. Biasanya orang yang
sedang jatuh cinta memang
cenderung "buta". Tidak jarang
orang yang sedang jatuh cinta
melupakan hal-hal mendasar
yang sebetulnya penting untuk
diperhatikan.

Nah, berikut ini 10 uraian
kesalahan yang kerap dilakukan
ketika seseorang jatuh cinta :

1. Menciptakan hubungan
asmara tanpa membangun
persahabatan dengannya.

   Mungkin kita memang benar jatuh cinta secara mendalam
padanya, tapi jangan lupa luangkan waktu sedikit banyak
untuk mengetahui atau memperhatikan apa yang
sesungguhnya ia inginkan atau ia perlukan. Sisihkan waktu
untuk mempelajari kepribadiannya bukan hanya fisik
semata.

2. Tidak jujur kepada diri sendiri.

  Seringkali orang yang sedang jatuh cinta memberikan
batas toleransi yang berlebihan kepada pasangan. Mereka
berpura-pura seolah-olah sikap pasangan bukan merupakan
gangguan yang besar pada diri mereka atau mereka
berharap agar masalah itu selesai seiring dengan berlalunya
waktu

3. Tidak "memperhatikan" diri sendiri selama menjalin
hubungan asmara.

    Banyak orang yang lupa "memperhatikan" dirinya sendiri
selama menjalin hubungan asmara. Kebanyakan orang
yang sedang dimabuk cinta ingin selalu berduaan dengan
kekasihnya. Akibatnya orang-orang di sekitar mereka
merasa diabaikan sehingga lambat laun tanpa mereka
sadari teman-teman pun menjauh. Ini mempunyai akibat
yang buruk di masa mendatang. kita akan dicap kuper dan
bila kita sedang jenuh bersama sang kekasih, tidak ada
seorang teman pun yang bersama dengan kita.

4. Menggantungkan kebahagiaan diri kita ke pasangan.

   Jika selama ini kita berpikir bahwa kebahagiaan kita
bergantung pada pasangan, maka kita salah. kita boleh
jatuh cinta pada siapa saja namun tidak berarti bahwa
orang tersebut dapat membuat kita bahagia. Kebahagiaan
diri kita bergantung pada kita sendiri dan jangan sesekali
kita memusatkan seluruh hidup dan perhatian hanya pada
satu orang saja karena jika demikian, berarti kita telah
menutup wawasan dan kesempatan untuk menjadi lebih
baik bagi diri kita sendiri.

5. Cinta membutuhkan waktu.

    Seringkali seseorang lupa akan point yang penting ini.
Cinta selalu membutuhkan waktu, baik untuk mengenal
maupun untuk bertumbuh. Terlalu cepat memulai suatu

hubungan berakibat kurang baik
karena mungkin kita belum
mengenal dengan baik karakter
pasangan, sebaliknya jika kita
terlalu terburu-buru mengambil
keputusan untuk meninggalkan
pasangan hanya karena
permasalahan sepele juga
kurang bijaksana. Karena itu
sebaiknya beri waktu yang
cukup bagi diri sendiri untuk
mengenal pasangan.

6. Terlalu fokus pada sex.

Harus menyadari bahwa tidak
ada seorang pun yang senang

menjadi objek sex. Jangan jadikan sex sebagai prioritas
suatu hubungan, sebaliknya jadikan sex hanya sebagai
pemanis dalam hubungan  berdua ( dengan catatan sex
hanya bole di lakukan bagi mereka yg udah terikat oleh
pernikahan) . Fokuskan perhatian kita dalam membangun
jalinan asmara yang solid bersamanya. Buatlah rencana
yang jelas untuk masa mendatang.

7. Berkencan tanpa tujuan yang jelas.

    Kencan memang merupakan aktivitas yang seru dan
menyenangkan, namun jika kita tidak mempunyai tujuan
yang jelas dan tidak tahu apa yang kita cari atau kita
inginkan maka cepat atau lambat hal ini akan membuat
diri kita menjadi lelah baik secara fisik maupun mental.
Jadi lebih baik tentukan dahulu apa yang kita cari dari
suatu hubungan asmara dan apa yang kita inginkan dari
calon pasangan.

8. Berprinsip bahwa sex dapat menyelesaikan semua
masalah.

   Tinggalkan prinsip seperti ini. Walaupun kita bersedia
menyerahkan diri kita seutuhnya kepada pasangan, tidak
menjamin bahwa pasangan akan setia atau tidak akan
meninggalkan kita. Segera ubah pola pikir kita. Jangan
biarkan diri kita dibodohi dengan iming-iming jika kita
bersedia melakukan hubungan sex maka pasangan akan
semakin mencintai kita. Itu justru membuktikan bahwa
pasangan tidak mencintai kita dan hanya menginginkan
kesenangan semata.

9. Memprioritaskan kecantikan fisik.

   Ini juga merupakan salah satu hal yang kerap terjadi.
Umumnya kecantikan fisik menduduki skala prioritas utama
dari pada kecantikan batin. Padahal kecantikan batin jauh
lebih bermanfaat dan tahan lama.

10. Kembali melakukan kesalahan yang sama.

     Pernahkah kita mengintrospeksi diri mengenai kegagalan
asmara kita di masa lalu? Sebelum memulai hubungan
yang baru, ada baiknya kita mengintrospeksi diri dan
melihat kembali dimana kesalahan kita. Dengan
mengetahui letak kesalahan, kita dapat belajar untuk tidak
lagi mengulangi kesalahan yang sama .

inTIPS 8 Nopember 2009
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Pengelola mengikuti DIKLAT Pengelolaan Taman Bacaan yang
diadakan PTK-PNF bekerjasama dengan PPPPTK BAHASA

Ruang Rapat digunakan
Belajar Anak-anak Taman Bacaan ALFABET

Nonton Bareng Dek ! tadi nangis yaaa..... sekarang seneng yah...

Mintalah didampingi Ibu atau Ayah belajar dirumah Evaluasi

Foto-foto kegiatan ALFABET
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Tekno ALFABET 8 Nopember 2009

• CUCI SETRIKA  Rp 7.000,-/ KG
• CUCI SAJA Rp 5.000,-/KG

• SETRIKA SAJA Rp 5.000,-/KG
• BIAYA KIRIM Rp 15.000 (Antar-Jemput)

CUCI 3 KG - GRATIS 1 KG

Jl. Pulo Mangga No.12, Grogol - Depok
02198830078

gunting untuk dapat GRATIS 1 KG

Bagaimana Menjadi Anggata
Taman Bacaan Alfabet ?

1. Sering Menbaca di Taman bacaan Alfabet,
2. Menyumbang Minimal 10 Buku Bacaan / Barang

layak baca/pakai,
3. Menjadi Relawan Taman Bacaan Alfabet /

Komunitas Relawan Konselor Pendidikan
(K99K; Groups Milis Yahoo),

4. Mendaftarkan diri dengan Rp.10.000,- (masa
aktif 6 bulan)

Keuntungan menjadi Anggota
Taman Bacaan Alfabet

1. Peminjaman Buku Gratis,
2. Menggunakan komputer / Internet Hotspot yang

ada,
3. Mengikuti Bimbingan Belajar Gratis setiap Hari

Minggu,

Tata Tertib Taman Bacan Alfabet

1. Baca di tempat Gratis,
2. Bersikap Sopan,
3. Ikut Menjaga dan Memelihara
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