
 

Teka-teki Silang 2122 - Edisi Hari Anak Nasional 2021 

   

Mendatar: 

1. Rongga kecil; bilik utama jantung 

6. Maskot Olimpiade Musim Panas Tokyo 2020 

11. Siput 

13. Universitas Riau (akronim) 

14. Gangguan koordinasi motorik yang menyebabkan kesulitan dalam berjalan 

16. Sejuk karena ada angin yang bertiup perlahan-lahan 

17/20/55. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat ini 

19/63. Julukan bagi timnas sepak bola Inggris 

21. Salah satu kabupaten di Kalimantan Utara 

25. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (akronim) 

28. Ilmu hitung; matematika 

31. Milimeter (singkatan) 

33. Tanda nomor kendaraan bermotor di Kota Medan, Sumatera Utara 

34. Salah satu maskapai penerbangan Jepang (singkatan) 

36/38. Salah satu pahlawan super fiksi buatan Marvel Comics 

37. Hilang akal; bingung 

39. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (singkatan) 

40. Sungai (Spanyol) 

41. Boyband asal Korea Selatan yang berhasil meraih 4 kategori penghargaan Billboard Music  

      Awards 2021 

43. Pohon (genus dalus) yang buahnya bundar, berdaging tebal dan mengandung air serta berkulit  

      lunak berwarna merah (kemerah-merahan), kuning (kekuning-kuningan), atau hijau 

44. Bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit 

45. Perjalanan bolak-balik dalam satu trayek 

47. Negara tercinta kita (singkatan) 

48. Yang Mulia 

50. Senyawa yang terbentuk apabila dua atom hidrogen dan satu atom oksigen dikeluarkan dari  

      molekul suatu senyawa 

57. Masakan Italia berupa pasta yang terdiri atas beberapa lapis berisi daging, keju, tomat, saus,  

      dipanggang dalam oven 

61. Nama depan pemeran utama dalam film Susi Susanti: Love All 



66. Karet vulkanisasi yang keras dan hitam, terbuat dari campuran karet dan belerang, digunakan  

      antara lain sebagai penyekat listrik 

67. Asinan kedelai; taoco 

68. Nyanyian cinta pada pagi hari 

69. Tindakan memilih 

71. Pikiran; ingatan 

73. Ganyong (Canna edulis) 

74. Sejalan; berdampingan; sejajar 

 

Menurun: 

1. Zat yang sangat penting bagi tubuh manusia dan hewan untuk pertumbuhan dan  

    perkembangan 

2/52. Juara nomor tunggal putra tenis Wimbledon 2021 

3. Penghubung di antara dua penggal kalimat yang menegaskan perincian atau penjelasan atas   

    penggal yang pertama itu 

4. Belut (Inggris) 

5/33. Juara nomor tunggal putri tenis Wimbledon 2021 

7. Partikel yang bermuatan listrik 

8. Kumpulan senyawa organik yang mengandung nitrogen 

9. Batuan yang terdiri atas butiran bulat kecil, biasanya dari gabungan kalsium karbonat 

10. Aluminium oksida, terdapat dalam bauksit, tanah liat, dan sebagainya 

12. Cuka 

13. Planet ke-7 dari Matahari 

15. Unggas yang hidupnya di darat, pandai berenang, badannya seperti angsa, tetapi lebih kecil 

18. Bagian yang dangkal pada sungai 

22/46. Tokoh kembar serial film animasi anak-anak asal Malaysia 

23. Universitas Gadjah Mada (singkatan) 

24. Kata sapaan untuk perempuan yang belum kawin; nona 

25. Megabit (singkatan) 

26/65. Pencipta lagu, nama populer, Naik Delman dan Balonku 

27. Ibu kota Italia 

29. Zat mirip lilin yang diperoleh dari lemak bulu domba, digunakan sebagai bahan dasar untuk obat  

      luar dan kosmetik 

30. Reaksi substansi yang menyerupai amilum, tetapi memberikan warna ungu keabu-abuan sampai  

      ungu kehitam-hitaman dalam larutan iodin 

32. Kumis 



35. Bola menyentuh tangan (pemain bola kaki) 

38. Salah satu suku bangsa yang mendiami daerah timur laut Semenanjung Bomberai di Kabupaten  

      Fakfak, Papua 

42. Genteng (Spanyol) 

47. Riang; gembira 

49. Belut, termasuk suku Angnilidae 

50. Umum; awam 

51. Mengenai hidup; berhubungan dengan hidup 

53. Juara sepak bola Piala Eropa 2020 

54. Angkatan Laut (singkatan) 

55. Salah satu zat organik yang dalam jumlah tertentu diperlukan oleh tubuh untuk proses  

      metabolisme normal yang diperoleh melalui makanan sehari-hari 

56. Perlombaan kendaraan di jalan umum 

58. Bahan minuman, berupa cairan atau bubuk 

59. Klub sepak bola Liga Inggris yang dijuluki ”The Gunners” 

60. Ibu kota Jepang 

62. Gendering yang bagian kayunya dibuat dari kayu ringan agar mudah dibawa, digunakan untuk  

      menghormati tamu 

64. Suku Kimyal di Papua 

70. Bentuk terikat bawah; agak; dekat 

72. Tandu 

 


