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Halo, Sahabat TH!
Tidak terasa sudah saatnya kembali
berjumpa. Kabar baik ya? Kakak-kakak
dan para adik Terminalhujan pun selalu
dilimpahi semangat mengajar dan
belajar. Bulan kemarin, November 2017,
seperti yang sudah kami kabarkan di
edisi yang lalu, kami menggelar rapat
kerja dan pelantikan pengurus periode
2017/2018. Kami bersyukur kegiatan titik
awal kepengurusan itu berjalan lancer,
kakak-kakak berdiskusi dengan seru dan
konstruktif untuk merancang program
yang prima untuk adik-adik selama paling
tidak enam sampai 12 bulan ke depan.
Selanjutnya, kami juga melakukan studi
banding dengan Komunitas Sanggar
Juara dan berkesempatan mengunjungi
kegiatan belajar mengajar satu sama
lain. Kegiatan di luar, kami mengikuti
impact model workshop dan pertemuan
dengan Forum Pendidikan (Forpen)
Bogor. Yang terpenting, selagi fokus
pada perkembangan adik-adik didik,
kami juga tak lupa menjalin hubungan
yang baik dengan pihak eksternal.
Oh iya, di THINK edisi kali ini kami
menyertakan karya adik-adik. Minggu
lalu, adik-adik kelas 3 diminta untuk
menulis surat untuk ayah mereka.
Sahabat TH bisa membaca isi surat adikadik di rubrik “ruang kakak-adik”,
disamping juga ada curahan hati kakak
pengajar dan relawan seperti biasa.
Dukung terus kegiatan sosial kami, ya!
Dan selamat membaca THINK edisi 14!
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Laporan Utama

Rapat Kerja &

Pelantikan
Pengurus
M

embuka kepengurusan baru di
tahun ini, bulan lalu Terminalhujan
melakukan kegiatan rapat kerja dan
pelan kan pengurus baru lho. Kegiatan
tersebut dilakukan di Kantor Kelurahan
Baranangsiang melibatkan semua calon
pengurus Terminalhujan tahun
2017/2018, Sabtu dan Minggu, 11 - 12
November 2017.
Tujuan dari Raker dan pelan kan ini
diantaranya adalah mengembangkan
kemampuan seluruh anggota masingmasing divisi, memperkuat hubungan dan
kerjasama antar pengurus, menyusun
program dan kegiatan agar visi misi
Terminalhujan dapat tercapai.
Dalam menjalankan seluruh visi misi,
tentu dibutuhkan sebuah m dengan
anggota yang mampu bekerjasama
dengan baik. Kemampuan tersebut dapat
dikembangkan melalui sebuah forum
diksusi yang membahas seluruh program
kerja yang akan dilaksanakan.
Sebagai gambaran umum, kakak-kakak
dari masing-masing divisi memaparkan
program kerjanya, yang kemudian
didiskusikan dan diberi masukan oleh
seluruh peserta rapat kerja. Seper yang
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sudah pernah kami ulas, kepengurusan
Terminalhujan tahun ini terdiri atas empat
bidang utama yang mengampu 11 total
divisi. Seluruh divisi tersebut mendapat
kesempatan memaparkan programnya,
sehingga dibutuhkan waktu dua hari
penuh untuk pemaparan tersebut.
Tapi, dak melulu serius lho. Untuk
menghindari kejenuhan dan rasa bosan,
acara diselingi games interak f yang
bertujuan untuk memperkuat hubungan
dan kerjasama antar seluruh pengurus.

Laporan Utama

Foto dokumentasi Terminalhujan

Melalui kegit
kegitan ini kakak-kakak pengurus
apk dapat memahami tugas,
diharapkan
fungsi dan program dari semua divisi yang
ada. Sehingga diharapkan ada
kesinambungan dan harmonisasi
program-program Terminalhujan untuk
enam bulan periode kepengurusan.
Akhirnya, di penghujung acara, Kak Sela,
Co-founder Terminalhujan resmi melan k
kakak calon pengurus menjadi pengurus
untuk enam bulan kepengurusan. Yang
menarik, sempat muncul suasana haru
ke ka kak Sela menyampaikan sambutan
sebelum melan k para pengurus. Kak Sela
meni kkan air mata karena terharu
Terminalhujan sudah bisa berjalan sejauh
ini. Ia mengungkapkan dak menyangka

jika komunitas yang ia bangun bersama
beberapa teman pada 2011 lalu, bisa
tetap eksis di tengah berbagai problem
dan tantangan yang mendera.
Untungnya, hal itu dak berlangsung
lama. Kak Sela segera memakaikan pin
Terminalhujan pada empat Wakil Ketua
Bidang, sebagai simbol dilan knya seluruh
pengurus.
Sahabat TH, dengan ini kami menyatakan
siap bekerja, melanjutkan upaya untuk
mendampingi dan memacu semangat
adik-adik belajar, serta tak lupa,
memberdayakan ibu-ibu binaan
Terminalhujan. (Diana)
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Info Kegiatan

A

da banyak sekali komunitas
di Bogor yang bergerak di
bidang pendidikan. Dari sekian
banyak komunitas tersebut, visi
dan fokus pengajarannya juga
berbeda-beda. Nah, Sahabat TH,
ada juga banyak forum untuk
berbagi pengalaman mengelola
organisasi dan komunitas
mengajar.

Sekitar satu bulan yang lalu,
datang ajakan dari kakak-kakak
Sanggar Juara untuk
mengadakan kunjungan
persahabatan dengan
Terminalhujan.
Sanggar Juara sendiri berlokasi
di Dramaga, sekitar kampus
Ins tut Pertanian Bogor (IPB).
Namun, dak seper
Terminalhujan yang materi
belajarnya mirip dengan yang
diajarkan di sekolah, Sanggar
Juara lebih menekankan pada
pendidikan karakter,
mengajarkan kedisiplinan, sopan
santun, percaya diri dan lain
sebagainya.

Kunjungan Persahabatan
Sanggar Juara & Terminalhujan

Foto dokumentasi Terminalhujan

2017. Karena Sanggar Juara
berak ﬁtas se ap Sabtu dan
Terminalhujan di hari minggu,
jadi kami bisa saling
mengunjungi. Sabtu 18
November 2017, perwakilan
kakak Terminalhujan berkunjung
menengok aktvitas belajar
Sanggar Juara. Keesokan
Dari sisi sumberdaya juga
harinya, giliran Sanggar Juara
berbeda. Kakak-kakak pengurus
yang mengunjungi kami.
Sanggar Juara sebagian besar
adalah mahasiswa IPB, karena
Dua komunitas ini tentu
awal terbentuknya komunitas ini memiliki problema ka masingjuga dari sebuah proposal Pekan masing. Hal itulah yang kami
Krea ﬁtas Mahasiswa (PKM)
bagi dan
pada 2009 dan berlanjut hingga diskusikan satu sama lain saat
sekarang.
kunjungan kakak Sanggar
Juarake Terminalhujan untuk
Kunjungan ini berlangsung Sabtu
menutup rangkaian kunjungan.
dan Minggu, 18-19 November

Kakak-kakak pengurus Sanggar
Juara ternyata antusias sekali
lho, terbuk hujan dak
menghen kan diskusi kami yang
berlangsung di tempat adik-adik
belajar, pelataran KUA
Baranangsiang. Diskusi tetap
seru meski kami semua berdiri
di teras KUA yang atapnya sudah
bocor di sana sini.
Terimakasih ya, kakak-kakak
Sanggar Juara, sudah mau
membagi pengalaman,
berkunjung dan menularkan
semangatnya kepada kakakkakak pengurus Terminalhujan.
Semangat terus untuk masa
depan adik-adik yang lebih baik!
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Info Kegiatan

Menjadi

LEBIH BERDAMPAK
dalamImpact Model Workshop

S

ahabat TH, menurut kalian pen ng dak
sih mengenali dan memetakan dampak
dari kegiatan organisasi? Tentu pen ng
bukan? Terutama agar dapat disusun
langkah-langkah strategis supaya dampak
yang diharapkan dapat tercipta.
Terminalhujan pada bulan lalu, tepatnya
Sabtu 4 November 2017, diundang ke sebuah
workshop bertema impact model.
Penyelenggaranya adalah pani a acara “Pesta
Pendidikan” yang beberapa waktu lalu
menggelar peringatan hari pendidikan di
Jakarta.
Supaya pelaksanaan kegiatan suatu
organisasi dapat berjalan dengan lancar dan
terarah, tentu diperlukan perencanaan dan
analisa kegiatan sehingga dapat memberikan
dampak posis f terhadap masyarakat. Kurang
lebih begitulah garis besar tujuan dari
workshop itu.

Foto dokumentasi Terminalhujan
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Terlibat pula dalam workshop tersebut
sejumlah komunitas yang juga bergerak di
bidang pendidikan, antara lain, Sabang
Marauke, Inisiasi PAUD Kita, Sekolah Sehat
dan Nyaman, YouthManual.com,

Info Kegiatan

Foto dokumentasi Terminalhujan

Resourceful Paren ng Indonesia, dan lainlain. Masing-masing perwakilan organisasi,
melakukan presentasi dan pemaparan
mengenai impact model organisasinya.
Informasi yang disampaikan yaitu menganai
Resources,Ac vi es, Outputs, dan
Outcomes.
Pertama, Resources yaitu sumberdaya yang
dibutuhkan dalam kegiatan organisasi,
bukan hanya sumberdaya manusia,
resources juga melipu sumberdaya alam
dan kebutuhan yang diperlukan organisasi
untuk menjalankan kegiatannya. Kedua,
Ac vi es yaitu ak vitas atau kegiatan yang
dilakukan oleh organisasi yang terkait.
Ke ga, Outputs yaitu kemampuan yang
diperlukan dalam menjalankan kegiatan
organisasi. Terakhir, Outcomes yaitu hasil
atau dampak yang dituju dan diharapkan
sesuai dengan bidang organisasi.
Sementara itu, impact model yang

dipresentasikan Terminalhujan dalam acara
tersebut antara lain:
1. Resources TH yaitu relawan terikat dan
tak terikat, ibu-ibu binaan, donatur, rumah,
dan sosial media
2. Ac vi es TH adalah kegiatan yeng
dilakukan TH yaitu KBM, pela han
Wirausaha, dan pela han Relawan
3. Outputs yang diperlukan dalam
menjalankan kegiatan TH yaitu kemampuan
catlistung, unit usaha, dan so skil guna
menunjang kegiatan pembelajaran dan
pemberdayaan masyarakat
4. Outcomes-nya yakni peserta didik dak
putus sekolah, memahami pen ngnya
pendidikan dalam keluarga, perbaikan
pengelolaan keunagan keluarga, dan role
model. (Diana)
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Info Kegiatan

HOW TO WRITE

a Good

Fundrising Proposal
Dalam w
workshop, dipaparkan bentuk
oposal yang
y
proposal
populer saat ini,
disesuaik dengan perkembangan
disesuaikan
eknologi dan visi ramah
r
teknologi
lingkungan.
Umumn proposal fundrising
Umumnya
belak
belakangan
ini selalu dalam bentuk
so copy. Karena selain murah, mudah
sek
dan bisa sekaligus
menghemat
peng
penggunaan
kertas.

T

erminalhujan bulan lalu erkesempatan
mengiku workshop yang menarik
sekali. Kebetulan juga sesuai dengan
kebutuhan dan program salah satu divisi.
Workshop bertajuk “How to Write a Good
Fundrising Proposal” ini berlangsung pada
Sabtu, 11 November 2017, diadakan oleh
kakak-kakak dari Alumni Pencerah
Nusantara (Alura). Tentu saja karena
berhubungan dengan pengumpulan dana,
kakak dari Divisi Fundrising-lah yang
mewakili Terminalhujan dalam workshop
ini.
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Kak
ak
Kakak-kakak
Alura juga menyarakan
pesert workshop untuk mengenalkan
peserta
komunit
omunit atau organisasi dengan publik
komunitas
ﬁgur tertentu. Promosi yang dilakukan si
ﬁgure
ﬁgur tentu akan mendongkrak
public ﬁgure
popularitas komunitas atau organisasi yang
bersangkutan.
Langkah lain, jika menggelar sebuah event,
sebaiknya langsung menjurus ke tujuan dari
pagelaran tersebut, misalnya untuk CSR.
Harus pula mampu menganalisis peluang
dan dampak yang akan terjadi dari ndakan
kita. Kri s dalam mengan sipasi dampak
buruk atau kerugian yang mungkin terjadi.

Info Kegiatan

Dalam menyusun proposal, ada
beberapa ps yang diberikan, antara
lain pertama, map your target atau
tentukan target dari penyusunan
proposal. Kedua, short and crea ve
proposal. Proposal harus singkat,
padat tapi menarik. Ke ga, level your
language, proposal biasanya bersifat
permohonan resmi, maka jangan
coba-coba menggunakan bahasa
informal atau dak baku, cek juga
typo yang mungkin terjadi untuk
menghindari kesan dak serius.
Keempat, focus on the cause. Kelima,
kri klah jika kesepakatan merugikan
salah satu pihak. Terakhir, tulisa
laporan sebagai upaya
pertanggungjawaban.
Dari paparan hasil workshop diatas
menunjukan bahwa kakak-kakak TH
harus saling bersinergi dalam
menjalankan tanggung jawabnya
guna kelancaran kegiatan Terminal
Hujan. (Diana)

Foto dokumentasi Terminalhujan

Foto dokumentasi Terminalhujan
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MenghidupkanKembali

ForumPendidikan

Kota Bogor
ahabat TH, wadah komunitas di Bogor,
seper kita tahu, ada Bogor Ngariung.
Anggotanya terdiri atas 40an komunitas
dengan berbagai latar belakang dan
ak vitas. Untuk komunitas dengan
ak vitas di bidang pendidikan,
sebenarnya sudah ada yang namanya
Forum Pendidikan (Forpen). Namun
karena satu dan lain hal beberapa waktu
belakangan ini dak ak f . Maka, Minggu
19 November 2017 diinisiasilah sebuah
pertemuan untuk menghidupkan kembali
Forpen. Ada sembilan orang yang ikut
dalam pertemuan ini, tentunya mewakili
komunitas yang bergerak di bidang
pendidikan, salah satunya kakak
perwakilan dari Terminalhujan.
Dari semua yang hadir, sebagian besar
menyepaka dan menyanggupi bahwa
Forpen akan diak an kembali. Namun,
masih perlu adanya pembahasan lebih
lanjut mengenai tujuan dan kegiatan yang
nan nya akan dilaksanakan oleh Forpen.
Apakah akan sama seper sebelumnya
atau dirombak ulang dengan masukan
dari komunitas baru.
Oleh karena itu, sembilan kakak ini
menyepaka akan diadakan kembali
ruang diskusi dimana diharapkan se ap

komunitas akan mengirimkan
perwakilannya. Dalam pertemuan
mendatang agedanya adalah pembahasan
struktur, tujuan serta kegiatan Forpen.
Terminalhujan sebagai salah satu inisiator
pertemuan tersebut menganggap
perlunya ada forum yang menyatukan
komunitas pendidik dalam satu wadah.
Wadah komunitas adalah ruang untuk
saling berbagi pengalaman dan best
prac ce masing-masing. Membagi
masalah, mendiskusikan solusi, dan yang
paling pen ng saling menyemanga untuk
tetap bergerak pada jalur yang telah
dimulai sebelumnya. Tunggu
perkembangan selanjutnya ya! (Reni)

“

Tujuanpendidikanitu
untukmempertajam
kecerdasan,
memperkukuh
kemauan,serta
memperhalusperasaan
- Tan Malaka

“

S
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Ruang Kakak Adik

D
Demi
Mimpi
yyang
HHarus Terwujud
Oleh : Diana Andriani

D

ulu saya takut jadi guru.
Bagi saya, guru itu
merepotkan. Karena mereka
selalu memberikan PR tanpa
hen . Di sekolah sudah
disuruh mengerjakan soal,
lalu di rumah diberi
pekerjaan lagi. Sangat dak
asik.

mungkin dia bisa membaca
sendiri apa judulnya
meskipun dalam bahasa
inggris. Tapi kemudian dia
hanya tersenyum. Saya
menawarinya, "Kamu mau
baca?" Lalu dia menggeleng.

"Aku enggak bisa baca, kak."
Saya sedikit terkejut tapi
Sampai pada suatu ke ka,
reﬂeks tersenyum. Lalu
sepulang sekolah semasa
mereka pergi dan mengejar
SMA dulu, saya sedang
angkot yang sedang penuh.
menunggu teman untuk
Kemudian bernyanyi sambil
pulang bersama di ujung
menggoyangkan botol berisi
gang. Lalu teringat dengan
beras di tangan. Ke ka
majalah remaja bulanan yang tanggung jawab saya hanya
dibagikan gra s dari sekolah. sebatas mengerjakan PR dan
Karena bosan,.
belajar pelajaran sekolah.
akhirnya saya baca. Lalu ada Tanggung jawab mereka
sudah mencari na ah.
dua anak kecil, mungkin
masih kelas 5 SD, mereka
Pengalaman lain, ke ka satu
mendekat dan mengajak saya hari sedang hujan.
mengobrol
Sekumpulan anak
"Kakak lagi baca apa?
meletakkan tas sekolah lalu
Gambarnya kok bagus?"
melepas seragam mereka di
Disitu sebenarnya saya takut, halte dan bergegas
karena pakaian mereka agak memberikan payung kepada
kusam dan terlihat kotor. Tapi orang yang sedang
saya mencoba meresponsnya kehujanan. Kemudian mereka
yang hanya memakai kaus
"Ini majalah," sambil saya
dalam, terlihat menggigil
perlihatkan covernya,
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sambil melipat tangan di
dada agar dak kedinginan.
Saya pernah hampir
menangis melihat kejadian
itu. Apakah mereka dak
akan sakit? Bagaimana jika
harus dak masuk sekolah?
Apakah dak apa apa jika
dak masuk sekolah?
Berbagai pertanyaan muncul
tanpa ada jawaban.
Lalu apa yang harus
dilakukan? Melarang mereka
mencari na ah? Atau
melapor pada orangtuanya?
Lalu saya berpikir hal
tersebut dak akan ada
gunanya. Mereka yang
mengorbankan sekolah untuk
mencari na ah adalah
mereka yang sebenarnya
sangat ingin sekolah dengan
baik. Menurut saya, satu
satunya cara agar saya bisa
melakukan sesuatu adalah
dengan mengajar mereka.
Dan keinginan ini sudah ada
sejak ga tahun lalu. Tapi
baru bisa terlaksana tahun ini
tepatnya di Terminalhujan.

Ruang Kakak Adik
Saya mulai mengenal Terminalhujan saat
merasa kesibukan diri sudah dak terlalu
padat. Saat saya sadar bahwa sudah bukan
saatnya saya hanya memen ngkan diri
sendiri. Ada sesuatu yang harus dilakukan
dalam proses pendewasaan diri. Dan di
tempat ini saya merasa banyak ilmu
kehidupan yang bisa diambil.
asa depan bisa terwujud. Semoga.
Bertemu banyak orang, dengan latar
belakang berbeda, sifat dan karakter yang
berbeda serta tujuan hidup yang berbeda.
Tapi melangkah bersama dalam satu
harapan yang sama. Orang-orang di
Terminalhujan bukan orang-orang yang
waktu luangnya nggi tapi kita semua bisa
berbaur dan berbagi banyak ilmu dalam
keterbatasan waktu tersebut. Saya yang
tadinya berpikir bahwa masalah saya adalah
yang terberat, menjadi lebih dewasa dalam
menyikapi masalah.
Di Terminalhujan saya merasa diterima
dengan segala kekurangan saya. Jujur, saya
ini dak bisa mengajar. Tidak sabaran
menghadapi anak dan takut gagal dalam
mendidik. Tapi di sini kita semua belajar.
Bukan hanya adik yang diasuh, tapi juga
kakak yang mengasuh. Bagaimana
mengemban tanggungjawab, bagaimana
cara mengajar yang baik dan penuh
kesabaran, bagaimana menerima
kemampuan diri sendiri ke ka adik yang
diajar masih belum paham.
Sebagai seorang anak, saya ingin bisa hal
apapun. Saya ingin belajar sebanyakbanyaknya agar bisa mengajarkannya pada
orang lain. Dan ke ka sudah saya ajarkan,
saya ingin anak tersebut mengajarkannya
lagi pada temannya yang lain. Begitu terus
sampai akhirnya se ap orang bisa
melakukan banyak hal yang sama secara
bersamaan. Dengan begitu akan lebih
mudah membangun sesuatu menjadi lebih
baik. Sesederhana itu pemikiran saya.

Tapi ternyata bukan mudah membuat se ap
anak mempunyai kemampuan yang sama.
Kita dak mempunyai mukjizat itu. Tapi kita
bisa mengusahakannya. Dengan mengenali
terlebih dahulu karakter adik, kemudian
bagaimana metode terbaik untuk
menanganinya. Bagaimana agar se ap anak
merasa dihargai atas kerja kerasnya
walaupun masih belum maksimal.
Saya suka dengan anak-anak. Mereka polos.
Akan menjawab bila tahu, dan menggeleng
jika dak tahu. Mereka akan diam bila dak
bisa dan bertanya bila dak bisa. Dan
sebesar apapun semangat mereka belajar,
dak dapat dipungkiri bahwa hal yang
mereka suka adalah bermain. Tapi mimpi
mereka besar. Sungguh jenis manusia yang
masih sangat jujur.
Sekarang saya merasa sangat
berterimakasih pada guru saya. Yang
sekalipun satu kelas akan mengeluh jika
diberi PR, akan tetap sabar menghadapinya.
Yang sekalipun kita selalu berisik dan dak
memperha kan di kelas, tetap sabar sampai
akhir pelajaran. Tanpa mereka, kita
hanyalah manusia tanpa isi. Yang dak akan
berguna sampai kapan juga.
Jika sudah berhasil nan , saya ingin
mempunyai sekolah. Tidak perlu berisi
murid pandai. Tapi harus berisi murid yang
mempunyai mimpi. Dan bertekad untuk
mencapai mimpinya. Dan kelak dia harus
mewujudkan mimpi anak lain lagi. Begitu
seterusnya hingga semua mimpi masa
depan bisa terwujud. Semoga.

Foto dokumentasi Terminalhujan
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Ruang Kakak Adik

hi
Assalamualaikum Warrahmatulla
Wabarakatuh
a?
Ayah bagaimana kabarnya di san ar
Sehat selalu kan? Begitu juga kab at
seh
Nazhwa, kakak dan ibu di sini Kami
ng?
pula
an
kap
h
Aya
semuanya.
Cepat
sekeluarga sudah kangen ayah.
atangan
ked
gu
ung
men
i
kam
ya,
ng
pula
-baik
ayah di rumah. Semoga ayah baik iin.
Aam
lu.
sela
at
saja di sana dan seh
Anakmu
Nazhwa - kelas 3 SD

lalu
Sahabat TH, beberapagajwaarktu
-adik
adik
men
jar
kegiatan bela
sur
ulis at
kelas 3 SD diisi dengann men
uk
untuk ayah. Kegiata hituNasuntiona
l yang
memperingati Hari Ayaer.
jatuh pada 12 Novemb
an betapa
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Ayah…
Tentang ayah yang segalanya melebihi apa
yang kupunya, kehadiranmu apa pun tak tak
akan tergan kan. Ayah yang selalu
mengajarkan ku ar hidup, ayah yang
menemani se ap langkahku, menjalani
kehidupan, menjalani pahitnya hidup.
Ayah…
Ayah yang diberikan Tuhan untukku, engkau
adalah seseorang yang selalu aku banggakan
. dank au adalah anugerah yang paling indah
yang Tuhan berikan untukku. Beruntung aku
memiliki seorang ayah seper mu.
Auliani – Kelas 3 SD

Assalamualaikum Wr. Wb.
Abi gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat
saja, Wafa dan bunda juga sehat. Abi Wafa
pengen ke Medan lagi, kapan abi ajak Wafa ke
ke
sana lagi? Wafa pengen liburan lagi ke sana,
Danau Toba, ke Istana Maimun dan kulineran
makanan khas Medan. Libur Idul Fitri kan
selalu lama, abi. Ajak Wafa aja ke sana, awas
ya jangan eprgi sendiri .
Sekian dulu ya surat dari Wafa. Wafa tunggu
balasannya. Wafa saying abi.
Wassalamualaikum Warahmatullah
Wabarakatuh.
Peluk cium dari Wafa.
Wafa – Kelas 3 SD

VOLUNTEER
OF THE MONTH

TH itu seru, anak-anaknya semangat dan ceria, berasa
punya adik kandung yang banyak deh kalau sudah ke
TH. Banyak juga anak-anak yang ngkahnya lucu dan
selalu ada ap minggu
Awal masuk TH itu pas ada open recuitment bimbel,
tahu dari teman, kak Riﬀan namanya. Setelah itu jadi
volunteer deh di TH.
Anak-anak yang belajar selalu semangat dan dak malu
bertanya, in nya mereka semua jujur deh, jadi seru.
Kakak-kakak pengurus juga baik-baik, jadi senang buat
balik lagi ke TH, berasa punya keluarga baru aja di sana
Semoga TH selalu berkembang dan terus menjadi
pelopor pendidikan anak-anak. Kalau bukan kakakkakak pengurus yang mendidik, mungkin banyak waktu
yang terbuang selama ini. Semoga pengurus semakin
kompak dan volunteernya semakin banyak.
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Thinkpedia
Peringatan

HARI IBU
di Berbagai Negara

S

ahabat TH, sebentar lagi hari ibu ba, jangan lupa untuk menyiapkan hadiah special ya.
Tapi sebelum merayakannya, perlu diketahui dulu beberapa fakta menarik seputar hari
ibu. Hari ibu diperinga oleh kurang lebih 50 negara di dunia. Di Indonesia sendiri, hari ibu
diperinga se ap tanggal 22 Desember. Yuk kita simak momen peringatan hari ibu di
beberapa negara dan fakta singkat di baliknya.

Hari ibu di Indonesia di peringa
se ap tanggal 22 Desember karena
mengiku dekret yang dikeluarkan
oleh presiden Soekarno nomor 316
tahun 1959. Pada tanggal itulah
pertama kali diselenggarakan kongres
perempuan, di Yogyakarta, 22
Desember 1928. Berbagai pemimpin
organisasi perempuan di seluruh
Indonesia berkumpul untuk bersatu
dan berjuang untuk kemerdekaan dan
perbaikan nasib kaum perempuan.

Di Amerika Serikat, kebiasaan
merayakan hari ibu biasanya
dilakukan pada minggu ke dua bulan
Mei. Walaupun sebelumnya sudah
ada penggagas hari ibu, namun hari
ibu di Amerika tetap dilaksanakan
pada minggu kedua bulan Mei
sesuai yang telah dicetuskan oleh
Anna Jarvis, seorang pejuang hari
ibu, pada tahun 1908.
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Di Jepang hari ibu dirayakan pada minggu
kedua bulan Mei. Hari ibu di negara Jepang
dikenal dengan sebutan haha no hi yang juga
berar Mother Day. Peringatan hari ibu di
Jepang dimulai pada tanggal 6 Maret 1931,
hari itu adalah ulang tahun dari Permaisuri
Kojun. Namun pada tahun 1949, hari ibu di
kalibrasikan seper di Amerika Serikat
sehingga menjadi minggu kedua pada bulan
Mei. Secara tradisional hadiah yang diberikan
untuk para ibu di Jepang adalah bunga anyelir
merah yang menyimbolkan kemurnian.

Sebagian besar negara di wilayah Timur Tengah
memperinga hari ibu di se ap tanggal 21 Maret.
Penggagas hari Ibu adalah seorang jurnalis
bernama Mustafa Amin, yang memperkenalkan
hari Ibu melalui buku yang ditulisnya dengan judul
Smilling America pada tahun 1943. Mustafa
semakin merasa perlu adanya peringatan hari ibu
sejak dia mendengar cerita tentang seorang ibu
yang sudah menjanda akan tetapi berhasil
membesarkan anaknya sehingga menjadi seorang
dokter. Akan tetapi setelah sukses menjadi dokter
dan menikah, anak tersebut pergi meninggalkan
ibunya tanpa rasa terima kasih.
*Diolah dari berbagai sumber

