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Sahabat TH, berjumpa kembali di THINK edisi 
ke-10, bertepatan dengan bulan kemerdekaan 
Indonesia. Sudah memasang tiang dan bendera 
di depan rumah? Dimana-dimana hiasan bend-
era dan ornament merah-putih bertebaran, mu-
lai dari lingkungan RT/RW hingga kantor-kantor. 
Semoga tidak hanya symbol yang setiap tahun 
berulang, tetapi juga mencerminkan semangat 
mengisi kemerekaan yang akan berusia 72 ta-
hun pada 17 Agustus nanti. 

Kalau semangat adik-adik Terminalhujan untuk 
belajar sih tidak perlu diragukan lagi, lho. Bu-
lan lalu, adik-adik memasuki tahun ajaran baru, 
otomatis terjadi pergantian dan kenaikan kelas. 
Kakak-kakak wali kelas menerima adik didik baru 
yang sebelumnya berada di kelas yang lebih ren-
dah, sebaliknya, adik-adik pun akan didampingi 
kakak-kakak baru. Ada cerita seru dibalik per-
gantian kelas ini, simak ya. 

Bulan lalu Terminalhujan juga ikut ambil bagian 
dalam kegiatan Jambore  Sahabat Anak (JSA) 
2017 yang diselenggarakan untuk memperingati 
hari anak nasional. Terminalhujan menjadi satu 
dari sekian banyak komunitas pendidikan dan 
anak-anak yang berkumpul untuk berbagi kece-
riaan di acara ini. 

Sebagai penutup, kami sajikan lima fakta me-
narik seputar proklamator bangsa, Soekarno-
Hatta. Selamat Bulan Agustus, Sahabat TH! 
Selamat mengikuti lomba makan kerupuk, balap 
karung dan sebangsanya! 

Redaksi 
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Jambore Sahabat Anak XXI: 
“Keluargaku Pelindungku” 

Kak Bustomi, satu dari beberapa kakak Ter-
minalhujan yang mendampingi adik menceri-
takan, tahun ini menjadi kali keempat Termi-
nalhujan mengikuti acara Jambore Sahabat 
Anak. Dari puluhan adik, terpilih 20 yang 
menjadi perwakilan Terminalhujan, terdiri dari 
adik kelas 3 SD hingga SMP. Kata Kak Tomi, 
antusiasme adik-adik sudah muncul sebelum 
acara dimulai.   

“Kak kita ngapain nanti kak disana? Nginepnya 
dimana? Ada apa aja kak? Harus bawa apa 
aja kak? Banyak sekali pertanyaan yang mer-
eka lontarkan dan ketika mendengar informa-
si kegiatannya adalah dua hari satu malam, 
bermacam games outbond, hias tenda, pang-
gung hiburan, senam pagi, hadiah, mereka 
makin antusias!” cerita Kak Tomi. 

Oh iya, tema yang diusung tahun ini dimak-
sudkan untuk mengangkat isu hak anak yang 
selama ini banyak terabaikan. Ada 10 hak 
anak yang tercantum dalam Konvensi Hak 
Anak PBB tahun 1989, diantaranya hak un-
tuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidi-
kan, hak untuk mendapatkan perlindungan, 
hak untuk mendapatkan nama atau identitas, 
hak untuk mendapatkan status kebangsaan, 
hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk 
mendapatkan akses kesehatan, hak untuk 
mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapat-
kan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran 
dalam pembangunan. 

Wah, banyak sekali ya. Sahabat TH, sudah 
familiarkah dengan 10 hak anak di atas? 
Nah, acara ini salah satunya bertujuan untuk 
mempromosikan dan menggalakkan kembali 

Sebanyak 20 adik Terminalhujan ambil bagian dalam acara Jambore Sahabat Anak XXI 2017 bertajuk 
“Keluargaku Pelindungku.” Kira-kira ada 800 adik dan 400 kakak pendamping dari berbagai komunitas di 
seluruh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang berkumpul di Bumi Perkema-
han Ragunan, 22-23 Juli 2017 lalu. Ngapain ya adik-kakak ini ngumpul-ngumpul? 
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hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tua. 
Tentu saja ini sangat penting, mengingat anak 
adalah masa depan suatu bangsa. Memenuhi 
hak anak, sama saja dengan merawat masa 
depan bangsa, setuju? 
Ngapain saja adik-adik dalam acara ini? Ak-

tivitasnya tidak jauh dari bermain. Tapi tidak 
sembarang bermain lho, ada bermacam-
macam interaksi sosial yang mengasah ker-
jasama, percaya diri dan rasa tanggungjawab 
anak. “Jam 5 pagi (Sabtu 22 Juli 2017) adik-
adik berkumpul di depan Masjid Raya Bogor, 
sholat subuh dan sarapan. Kami menunggu 
jemputan menuju Bumi Perkemahan Ragu-
nan,” ujar Kak Tomi lagi. 

Hari Pertama

Sesampai di sana, euphoria adik-adik dipan-
tik dengan bermain yel-yel yang menunjukkan 
kekompakan dan semangat tim. Adik-adik 
ditempatkan di tenda berukuran 6x12 meter 
yang diisi 40 adik dan 30 kakak pendamping, 
itu berarti 20 adik Terminalhujan berbagi tem-
pat dengan teman-temannya dari komunitas 
lain.  “Nama tenda kami adalah Joglo. Keg-
iatan pertama adalah hias tenda, kerjasama 
kakak dan adik jadi kunci kesuksesan kami,” 
ujarnya. 

Penghuni tenda Joglo berhasil meraih juara 
ke-3 dalam lomba ini, lho! Hari pertama dii-
si dengan berbagai permainan edukatif dan 
pada malam hari ada panggung hiburan. 
Sayangnya adik-adik Terminalhujan belum 
bisa menampilkan apa-apa karena perlunya 
persiapan yang matang. Ada dongeng dan 

adik dan kakak TH di 
depan tenda Joglo

ini nih penampakan 
tenda Joglo
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pertunjukkan music yang asik sekali! Adik-adik 
sungguh luar biasa staminanya, padahal kakak-
kakak pendamping sudah kelelahan sekali. 

Hari Kedua

Esok harinya, bertepatan dengan hari anak na-
sional, kegiatan dibuka dengan senam pagi dan 
bermain bubuk warna. Bubuk warna warni men-
ghujani para adik dan kakak, keisengan satu 
sama lain yang disertai canda-tawa pun pecah 
di pagi itu. Ceria! 

Setelah mandi dan sarapan, saatnya kegiatan 
outbond dan petualangan. Di akhir kegiatan, 
panitia member apresiasi  berupa hadiah-hadiah 
kepada asik-adik yag sudah semangat dan antu-
sias mengikuti setiap kegiatan. 

Wah seru sekali ya. Terimakasih ya kakak-kakak 
dari Yayasan Sahabat Anak yang sudah menye-
lenggarakan acara penting ini! Untuk diketahui, 
Jambore Sahabat Anak sudah dilangsungkan 
sejak 1996 lalu lho, dan tahun ini adalah yang 
ke-21. Panjangnya usia Jambore Sahabat Anak 
mencerminkan kepedulian yang mendalam ter-
hadap anak-anak dan pemenuhan hak mereka. 
Semoga semakin banyak komunitas, lembaga 
maupun individu yang tercerahkan dengan ac-

ara ini, semakin tinggi pula kesadaran orang tua 
akan pemenuhan hak anak. Dan tentu saja, se-
moga tahun depan Terminalhujan bisa kembali 
berpartisipasi dalam acara ini. Terimakasih kak! 

acara pentas seni 
di panggung utama
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 Rahma Winda, Wali Kelas PAUD

Tahun ajaran baru tiba. Waktunya para adik Ter-
minalhujan mulai meninggalkan kelas lamanya 
dan menempati kelas baru. Sebagai wali kelas, 
perasaan campur aduk pun muncul seketika 
menghadapi tahun ajaran baru. Diawali dengan 
pemikiran sebelum masuk ke tahun ajaran baru, 
tepatnya pada saat libur anak sekolah. Kami tim 
walas bersama kurikulum mulai membahas ma-
teri-materi untuk  dibahas pada saat mengajar di 
tahun ajaran baru. Pertanyaan-pertanyaan mun-
cul kemudian, mulai dari memikirkan bagaimana 
meningkatkan kualitas mengajar, bagaimana 
mencapai target-target baru yang bisa dicapai 
adik-adik dan bagaimana menjadi pengajar yang 
lebih baik. Kami pun mendiskusikan banyak hal 
dan belajar dari pengalaman mengajar di tahun 
ajaran sebelumnya. 

Tidak hanya itu, pemikiran-pemikiran lain pun 
muncul tentang adik-adik yang akan meninggal-
kan kami. Saya berpikir bagaimana nanti adik-
adik preschool di kelas 1 SD, apakah nanti mer-
eka akan baik-baik saja, apakah nanti mereka 
akan betah mulai belajar banyak dan sedikit ber-
main? apakah nanti mereka tidak akan merasa 
bosan? apakah nanti mereka dapat mengikuti 
pelajaran di kelas 1 SD? dan bagaimana tang-
gapan wali kelas 1 terhadap mereka? apakah 
akan ada kesusahan untuk wali kelas 1 menan-
gani mereka?

Perasaan sedih dan haru juga muncul pada saat 
mulai memasuki tahun ajaran baru.  Adik-adik 
preschool berpamitan dan berpelukan kepada 
kami tim pengajar. Sedih, karena di saat kita su-
dah dekat dengan mereka dan mereka juga su-
dah dengan kebersamaan kami, perpisahan pun 

Keseruan Belajar di Tahun Ajaran 
Baru 

Oleh: Rahma Winda dan Rima  Hanifati

Keseruan belajar di tahun ajaran baru dirasakan tak hanya oleh para adik, juga kakak-kakak rela-
wan pengajar. Tetapi selain keseruan, tentu ada pula tantangan juga yang harus dihadapi. Nah, dua 
kakak wali kelas akan berbagi curahan hati mengenai pengalaman menerima adik didik baru dan 
melepas adik-adik yang sudah waktunya naik kelas. Selamat menyimak! 

terjadi. Terharu, karena bukan hanya tim penga-
jar yang merasa kehilangan tetapi juga adik-adik 
pun ternyata merasakan hal sama. 

Di hari pertama mengajar di tahun ajaran baru, 
pemikiran lain pun muncul tentang adik-adik 
baru yang masuk kelas preschool. Kami antusias 
melihat wajah-wajah baru dan mulai melakukan 
pendekatan ekstra kepada mereka agar peras-
aan nyaman tumbuh, sehingga mereka akan 
merasa senang belajar dan bermain di kelas ini.  

Pendekatan kepada adik-adik baru ini merupa-
kan hal utama yang harus kami lakukan karena 
kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan 
baik ketika adik-adik merasa dekat dan nyaman 
bersama kami. Kesulitan dalam menghadapi adik 
preschool baru jelas kami rasakan di awal teru-
tama adik-adik di PAUD. Kebanyakan dari adik-
adik PAUD baru masih menempel pada orang 
tua atau para pendamping mereka. Namun den-
gan pembawaan materi yang matang dan seru, 
sedikit demi sedikit kami dapat melunakkan hati 
adik-adik PAUD untuk mulai dekat dengan kami 
dan mengikuti kegiatan bermain sambil menga-
jar bersama kami tim pengajar. 

Usai mengajar di hari pertama tahun ajaran baru, 
kami pun penasaran terhadap adik adik kami 
yang naik di kelas 1. Tak lupa kami menanya-
kan kepada wali kelas 1 mengenai pendapatnya 
mengajar adik-adik yang naik kelas. Alhamdulil-
lah, saya merasa senang mendengar pendapat 
wali kelas 1  yang mengatakan ternyata banyak 
adik-adik kami di preschool yang dapat mengi-
kuti dengan mudah pelajaran di kelas 1. 

Tidak hanya pelajaran, namun berkepribadian 
yang baik pun juga di rasakan wali kelas 1 terh-
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adap adik-adik kami yang naik kelas. Harapan saya, semoga saya dan tim pengajar lain dapat men-
jadi lebih baik lagi dalam mengajar adik-adik baru, dapat membuat adik-adik terminal hujan merasa 
senang belajar, nyaman dan dekat dengan kakak-kakak pengajar di Terminalhujan. Sehingga kami 
tim pengajar bisa melewati tahun ajaran ini dengan baik dan dapat mencapai target-target yang 
kami buat. Aamiin, keep fighting! 

***

Rima Hanifati, Koordinator Bimbingan Belajar  

Pengalaman mengajar adik-adik yang baru naik kelas itu seru. Sama saja seperti waktu pertama 
kali mengajar di Terminalhujan, belajar dari nol lagi untuk mengenal adik-adik dan karakter mereka. 
Yang sudah naik kelas pun aku pribadi bangga sama mereka karena beberapa dari mereka ada 
yang berprestasi di sekolah. Juga, semakin kesini, adik yang baru yang datang ke Terminalhujan 
jadi semakin banyak. Semoga ini bertahan untuk ke depan. 

Keseruannya mengajar adik-adik baru, bisa jadi tantangan buat aku sama para wali kelas lain. 
Apakah Adik-adik bisa mencapai target yang kita buat atau tidak. Kesulitannya, mungkin buat yang 
kelas baru ini bagiamana caranya biar mereka bisa tetap bertahan di Terminalhujan.

kebersamaan kakak dan adik da-
lam kegiatan belajar mengajar
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Menjadi Lilin di Baranangsiang 

 
Dulu, Bogor bagiku hanya sekedar tempat peran-
tauan atau tempat singgah sewaktu libur sekolah 
panjang datang. Tidak ada sesuatu yang istimewa 
dari kota ini, selain beberapa tempat wisata yang 
menjadi buah bibir bagi sebagian orang.  Tapi seka-
rang, saya dapat melihat sisi lain dari kota ini, sebuah 
sisi positif yang belum pernah saya lihat sebelumnya. 
Kumpulan pemuda yang terhimpun menjadi bebera-
pa komunitas dengan sukarela memberikan segenap 
daya dan upaya mereka untuk menciptakan gerakan-
gerakan kecil yang nantinya diyakini akan menjadi 
gerakan besar. Komunitas di kota ini bak jamur di 
musim hujan, banyak sekali komunitas tumbuh den-
gan fokus yang beragam, mulai dari komunitas pen-
didikan, literasi, lingkungan, pemberdayaan pemuda 
bahkan komunitas seni,.

Terminalhujan menjadi salah satu diantara sekian 
banyak “jamur” di musim hujan tersebut. Komunitas 
yang berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan 
keluarga yang terlibat ini berhasil memanggil saya 
untuk ikut turun tangan. Latar belakang saya ikut 
ke dalam lingkaran kebaikan ini didasari pada kesa-
daran saya sebagai pemuda yang ingin memberikan 
dampak bagi lingkungan sekitar. Saya merasa di usia 
yang sudah berkepala dua ini, saya belum mampu 
memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi 
orang banyak. 

Akhirnya, berbekal “papan selancar” di internet, mela-
lui platform Indorelawan, saya dipertemukan dengan 
Terminalhujan. Sempat ragu untuk bergabung den-
gan komunitas yang sudah menjadi yayasan ini, kar-
ena saya menyadari dunia pendidikan adalah dunia 
baru. Tapi entah kenapa, hati kecil saya berkata lain. 
Ada dorongan kuat untuk terus bertahan mengikuti 
tahapan demi tahapan rekrutmen di Yayasan ini. 

Selama duduk di bangku perkuliahan, saya selalu 
dihadapkan dengan program-program yang bersen-
tuhan dengan anak-anak, dan di sana saya meyakini 
itu bukanlah satu kebetulan, tapi itu semua adalah 
skenario Tuhan yang sudah dipersiapkan agar keya-
kinan saya untuk terlibat jauh di Yayasan ini semakin 
mantap. Terlepas dari semua itu, ada satu hal lagi 
yang membuat saya percaya berada di sini, Saya 
menyakini latar pendidikan kesehatan yang saya mi-
liki bisa dikolaborasikan dengan dunia pendidikan.

Kondisi kegiatan belajar TH yang hanya beralaskan 
tikar dan beratapkan langit adalah salah satu keter-

batasan. Tapi semua itu tidak dijadikan penghalang 
untuk memberikan dampak bagi lingkungan sekitar. 
Meskipun panas atau hujan, adik-adik di sini tetap 
semangat belajar di sebagian hari libur mereka. Adik-
adik di Terminalhujan bagaikan bakteri baik yang da-
pat menularkan semangat kepada siapa pun yang 
baru pertama kali datang ke tempat ini. 

Pernah satu waktu kondisi cuaca Baranangsiang 
saat itu sedang diguyur hujan, saya pikir hanya akan 
ada beberapa adik yang hadir, dan prediksi saya 
pun salah besar. Hujan yang turun tidak sama sekali 
menyurutkan semangat mereka untuk tetap belajar. 
Sepenggal lirik “Bahkan Hujan takan menghentikan 
langkah kecilnya” adalah doa yang sudah masuk 
kedalam alam bawah sadar mereka. Dalam guyuran 
hujan, adik-adik datang dengan jas hujan mereka, 
ada juga yang menggunakan plastik untuk seke-
dar menutupi kepala dan tas yang berisi alat tulis 
seadanya. 

Dari adik-adik yang tergabung di Terminalhujan, saya 
banyak belajar tentang arti kehidupan. Bayangkan 
saja, kesederhanaan yang mereka pancarkan men-
gajarkan siapa saja yang datang untuk tetap men-
syukuri kehidupan. Dari keceriaan dan kepolosan 
mereka, kita dapat belajar bahwa bahagia itu seder-
hana. 

Semangat mereka untuk tetap mencari ilmu meny-
adarkan kita bahwa pendidikan memang hak yang 
harus dimiliki setiap insan tanpa terkecuali. Selain 
pelajaran yang saya dapat dari adik-adik, di Termi-
nalhujan pun saya bisa bertemu dengan kakak-kakak 
yang menginspirasi. 

Setiap cerita, latar belakang pendidikan bahkan pen-
galaman dari setiap individu benar-benar membuka 
paradigm saya yang dulunya sempit. Membangun 
dan menjaga relasi dengan mereka adalah salah 
satu kebanggaan tersendiri karena saya yakin kakak-
kakak di TH adalah perantara yang dikirimkan Tuhan 
untuk mewujudkan beberapa impian besar saya. 

Terima kasih Terminalhujan sudah bersedia menarik 
saya ke dalam gerakan kecil ini. Semoga di penghu-
jung masa bhakti ini, kita semua bisa memberikan 
yang terbaik untuk Terminalhujan. Tetaplah menjadi 
lilin-lilin yang selalu menyinari sisi gelap Baranang-
siang. 

Oleh: Idhar Sidiq
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Soekarno Pernah Mengencingi Hatta?! 

Peristiwa ini terjadi saat keduanya berada di 
pesawat terbang dalam perjalanan pulang 
dari Jepang. Menurut catatan Cindy Adams, 
insiden diawali dari panggilan pemimpin tert-
inggi pasukan Jepang di Asia Tenggara, Jen-
deral Terauchi pada tanggal 8 Agustus 1945. 
Terauchi sama sekali tidak menjelaskan apa 

maksud dirinya 
memanggil Soeka-
rno dan Hatta ke 
Jepang. Tak ayal, 
Soekarno dan Hat-
ta pun bertanya-
tanya. 

B e r a n g k a t -
lah mereka                                                
diiringi 20 peja-
bat tinggi militer 
Jepang. Pesawat 
yang ditumpangi         
Soekarno-Hat ta                       
penuh sesak, tapi 
tak ada yang mau 
bicara soal ala-
san pemanggilan 
tersebut. Ternya-
ta  pertemuan                 
Soekarno-Hat ta 
dengan Terauchi 
di Dalath ini amat 
penting dalam se-
jarah Indonesia. 

Kaget ya membaca judul di atas? Kok bisa, duo proklamator pendiri bangsa ini per-
nah mengalami insiden menggelikan semacam itu? Mengapa tidak? Nyatanya, hal 
itu sungguhan terjadi. Cindy Adams, wartawan asal Amerika Serikat yang disebut-
sebut sebagai wanita pertama yang berhasil mewawancarai Soekarno, menuliskan 
pengalaman unik itu dalam buku “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat.” Simak 
kisahnya ya! 

Jepang      mengaku   tidak akan menghalang-
halangi kemerdekaan Indonesia. Jepang 

sadar mereka sudah dikalahkan pasukan 
sekutu. Kondisi peperangan sama sekali 
berubah. Jepang sudah kalah habis-habisan 
dalam perang dunia II di Pasifik.

Maka dengan membawa berita baik itu, pu-
langlah Soekarno dan Hatta ke Indonesia. 

Kali ini mereka 
tidak naik pesawat 
penumpang yang 
bagus seperti saat 
berangkat. Mer-
eka naik pesawat 
pembom yang su-
dah rongsokan. 
Banyak       lubang 
bekas tembakan 
di badan pesawat 
itu. Pesawat itu 
juga tidak memi-
liki tempat duduk. 
Para penump-
ang duduk di lan-
tai pesawat atau 
berbaring. Tidak 
ada juga pema-
nas, sehingga 
para penumpang 
menggigil kedingi-
nan    . Parahnya, 
tidak ada juga ka-
mar kecil.

Tibalah  saat 

Soekarno ingin buang air kecil. Dia berbisik 
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pada Suharto, dokter pribadinya. 

“Aku ingin kencing. Apa yang harus kulaku-
kan?” kata Bung Karno. 

Mendapat pertanyaan itu, Suharto pun 
bingung, tidak ada kamar kecil. Maka dia 
menunjuk bagian ekor pesawat yang penuh 
lubang bekas tembakan. 

“Tidak ada tempatnya, jadi tidak ada jalan 
lain, Bung harus kencing di sana,” kata Su-
harto. 

“Baiklah. Aku melangkah pelan-pelan ke 
bagian belakang pesawat dan melampias-
kan hajatku. Dan baru aku mulai, tiupan an-
gin yang keras menghempas melalui lubang-
lubang bekas peluru dan menyemburkan air 
itu ke seluruh ruangan pesawat. Kawan-
kawanku yang malang itu mandi dengan air 
istimewa,” jelas Soekarno.

Alhasil, saat mendarat di Jakarta, seluruh 
pemimpin bangsa itu masih setengah basah 
dan pesing berkat siraman air kencing sang 
putra fajar. 

***

Menarik ya? Nah, jika Sahabat TH pernah 
membaca buku biografi itu,  dalam ver-
si      aslinya, buku ini berjudul “Sukarno, An 
Autobiography as Told to Cindy Adams.” Ini 
menjadi buku yang paling detail mengenai 
Soekarno sekaligus sangat terpercaya se-
hingga muncul terjemahan Bahasa Indone-
sianya. 

Menariknya lagi, dalam proses wawancara 
untuk penyusunan buku ini, Cindy Adams 
pernah menanyakan sebuah pertanyaan 
penting. Mungkin jawabannya tidak terlalu 
mengejutkan, tapi penting untuk kita ketahui. 
Jurnalis cantik itu bertanya,”Apa pesan Anda 
kepada rakyat Indonesia?” 

Soekarno pun menjawab,”Menjadi negara 
Indonesia. Ini adalah negeri yang begitu he-
bat, 17 ribu pulau, dikelilingi lautan, mem-
bentang begitu luas. Tanpa semangat untuk 
membangun negara, mustahil Indonesia bisa 

berdiri hingga sekarang.” Cindy mengaku, 
pertanyaan dan jawaban tersebut adalah hal 
paling manis yang pernah ia dapat selama 
menekuni profesi jurnalis. 

Selamat merayakan Hari Kemerdekaan, Sa-
habat TH! 

Diolah dari: “Bung Karno Penyambung Lidah 
Rakyat” dan berbagai sumber.  

***

”Menjadi negara 
Indonesia. Ini aDA-
lah  negeri yang  
begitu hebat, 17 
ribu pulau, dikelil-
ingi lautan, mem-
bentang begitu 
luas. 

T a n p a                                                                             
semangat un-
tuk membangun                                                                        
negara, musta-
hil Indonesia bisa 
berdiri hingga 
sekarang.”

-sOEKARNO KEPADA 
CINDY ADAMS-
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