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Surat Redaksi

Hai, Sahabat TH! THINK kembali hadir untuk
membagi keceriaan adik-kakak TH selama Agustus kemarin. Kabar adik-adik sangat baik, ceria
dan terus semangat belajar, mudah-mudahan
Sahabat TH juga tak kurang satu apa pun.
Bulan Agustus tentunya identik dengan hari kemerdekaan dan rupa-rupa perayaannya. Adik
dan kakak TH tak mau kalah lho, ikut juga menggelar perayaan kemerdekaan ala Terminalhujan!
Meski tak tepat diadakan saat 17 Agustus, namun tak mengurangi keceriaan dan makna kemerdekaan yang dirayakan adik dan kakak.
Selain itu, bulan kemarin Divisi Community development TH kembali mengadakan kegiatan
untuk ibu-ibu Terminalhujan, yaitu berupa pelatihan membuat kerajinan tangan dari koran bekas.
Oh ya, kepengurusan Terminalhujan 2016/2017
segera berakhir. Pada bulan lalu kami sudah
membuka rekruitmen pengurus baru melalui portal indorelawan. Jika tak ada aral melintang, bulan depan Sahabat TH sudah bisa menyaksikan
wajah-wajah baru pengurus Terminalhujan, yang
artinya juga akan hadir semangat-semangat dan
ide-ide baru.
Wah, jadi enggak sabar ya! Tapi sebelum itu,
simak dulu semua cerita di THINK edisi 11 ini.
Selamat membaca!
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17 Agustus Ceria ala
Terminalhujan
Setiap tahun bangsa Indonesia merayakan hari jadi kemerdekaannya, mulai dari serangkaian upacara gegap gempita di Istana Negara sampai lomba panjat pinang dan
balap karung tingkat kelurahan. Tapi, di balik aneka bentuk perayaan itu, sudahkah
kita memaknai arti kemerdekaan dengan benar? Sahabat TH, adik dan kakak Terminalhujan pun tak ketinggalan menggelar serangkaian lomba untuk memperingati hari
kemerdekaan. Tentu diwarnai canda, tawa dan gembira, sambil berharap, macammacam lomba itu justru tak melunturkan arti kemerdekaan yang harus dimaknai sebagai inti dari peringatan itu sendiri. Yuk ikuti keseruannya di bawah ini.

Minggu, 20 Agustus 2017, memang terlambat tiga hari dari perayaan kemerdekaan pada umumnya. Apa boleh buat,
Terminalhujan memang selalu beraktivitas di Hari Minggu. Pukul 08.30 adikadik sudah berkumpul di halaman KUA
Baranangsiang, dan sebagian di Lapangan Jalan Riau. Kali itu tak membawa tas

berisi buku dan alat tulis, tentu saja karena kegiatan belajar mengajar dialihkan
menjadi lomba 17-an.
Ada dua lokasi yang dipakai untuk menyelenggarakan acara ini, PAUD hingga
Kelas 2 SD di Halaman KUA, sedangkan
selebihnya di Lapangan Jalan Riau. Apa
saja sih lombanya? Tidak jauh berbeda
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baru kali ini kan lihat
lomba makan kerupuk sambil duduk?

dengan lomba-lomba perayaan 17-an
di lingkungan Sahabat TH. Untuk adikadik PAUD hingga kelas 2 SD antara
lain, lomba balap karung, lomba memasukkan bendera dalam botol, lomba
kelereng, dan lomba estafet karet.
Selain keseruan, ternyata kakak-kakak
sempat terlihat kerepotan lho mengatur
adik-adik untuk tertib dalam menjalankan lomba. nah, mudah-mudahan adikadik bisa belajar untuk disiplin, taat
aturan dan tertib, dan bersaing secara
sehat melalui berbagai lomba itu.
Wah, lahap
sekali ya...

Sedangkan untuk adik-adik yang lebih dewasa, kelas 3 SD hingga SMA,
lombanya antara lain, makan kerupuk,
gobak sodor, menjatuhkan stiker pada
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Lomba balap
kelereng...

Kalau yang ini, lomba
balap sekarung berdua,
he...he...he...
wajah, balap bakiak, lomba memasukkan pensil ke dalam botol, dan balap
karung. Ada pemandangan yang agak
unik saat lomba makan kerupuk berlangsung, sebab adik-adik berlomba
sambil duduk, bukan berdiri. Nah, ini
juga salah satu bentuk pembiasaan
yang diajarkan kepada adik-adik, bahwa etika makan dan minum adalah
sambil duduk.

Terlepas dari siapa menang dan siapa
yang kalah, adik-adik dan kakak-kakak
bergembira sekali hari itu. Mudahmudahan adik-adik juga bisa belajar,
bahwa kompetisi adalah bagian dari
hidup yang harus diusahakan dan dimenangkan. Tapi, menang dan kalah
juga bagian dari kompetisi yang harus
diterima dengan lapang dada, bukan
begitu Sahabat TH?
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Berkreasi dengan Koran Bekas

Sahabat TH, perlu sekali lho menyiasati
produksi sampah yang kian hari kian tak
terbendung. Selain menggalakkan perilaku ramah lingkungan dengan prinsip,
recycle, reuse dan reduce, banyak orang
yang sudah memutar otak memanfaatkan
sampah untuk menghasilkan nilai ekonomi.

suatu kreasi.

Yang dilakukan Divisi Community Development Terminalhujan pada bulan
lalu bisa menjadi contoh. Kakak-kakak
Comdev menggelar pelatihan bagi ibuibu untuk membuat kerajinan tangan dari
koran bekas. Kami meminjam ruangan
di sebuah Taman Kanak-kanak di salah
Sampah dan limbah koran serta kertas stau sudut Kebon Jukut, belasan ibu-ibu
tentu berserakan di sekitar kita, khusus- menjadi peserta pelatihan tersebut.
nya bagi Shabat TH yang saban hari
Ada dua jenis kerajinan tangan yang diaberlangganan koran. Mau dikemanakan
jarkan pada ibu-ibu, yaitu mangkuk kecil
koran-koran bekas habis-baca itu? Nah,
dan bingkai foto. Ibu-ibu cukup antusias
daripada memenuhi gudang dan tak bermengikuti pelatihan tersebut, meskipun
guna, lebih baik dimanfaatkan menjadi
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banyak diantara mereka yang tampak mengalami kesulitan menyusun gulungan-gulungan kecil koran. Tapi tak apa, toh ibu-ibu bisa melatih diri di rumah.
Serangkaian bentuk pelatihan yang rutin digelar oleh kakak-kakak Comdev Terminalhujan diharapkan dapat memberi banyak pilihan ketika ibu-ibu hendak memulai
usaha. Kami pun siap melakukan pendampingan hingga penyaluran produk. Harus
terus semangat ya ibu-ibu!
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Rumah Bersama yang
Mengubah Masa Depan
“Rumah belajar”. Istilah itu melekat erat dalam pikiran
saya ketika menjadi volunteer di Terminalhujan. Lingkungan yang nyaman bagaikan di rumah senantiasa
menjadi tempat untuk terus belajar.
Bustomi

Jika diibaratkan bagian-bagian dari rumah, kakak-kakak pengurus dan pengajar Terminalhujan memiliki peran sebagai pondasi. Semangat berkontribusi
dan kerjasama yang dibangun mengokohkan organisasi ini berdiri sampai
sekarang.

kan keindahan tersendiri bagi yang
melihatnya.
Rumah adalah tempat menyimpan
sejuta kenangan. Kenangan di setiap
minggu pagi melihat berbagai pemandangan mulai dari wajah antusias adikadik yang duduk digerbang KUA (tempat kita belajar mengajar) menunggu
kakak-kakak pengajarnya padahal
kegiatan belajar mengajar baru akan
dimulai satu jam lagi.

Sedangkan atap “rumah belajar” ini
adalah rasa kekeluargaan, rasa yang
muncul karena kebersamaan dan toleransi kakak-kakak Terminalhujan,
kekeluargaan sebagai atap juga yang Ada pula adik yang merasa Terminalmembuat kita tetap nyaman walau pa- hujan ini adalah taman bermain, selalu
nas terik dan hujan badai melanda.
ingin bergerak melakukan sesuatu. NaLalu yang membuat rumah ini ber- mun terkadang tidak semua kenangan
warna adalah adik-adik Terminalhujan, itu indah, rasa prihatin muncul ketika
karakteristik yang berbagai macam, ada adik yang kemampuan nya tertingtingkah laku yang tidak bisa diprediksi, gal jauh atau adik yang paling pintar
semangat dan senyum tulus mereka dikelas tapi orang tuanya tidak mampu
adalah mozaik warna yang memberi- lagi membiayai dia sekolah dikarenakan ayahnya sakit.
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Rumah adalah tempat tumbuh berkem- energi kita untuk terus maju kedepan.
bang.
Hari ini satu rumah belajar TerminalBergerak dari sebuah komunitas, Ter- hujan dibelakang terminal baranang
minalhujan kini telah menjadi sebuah siang, esok tidak ada yang tidak mungYayasan. Dari adik-adik yang berjumlah kin menjadi sepuluh rumah belajar Ter30an setiap minggunya kini telah men- minalhujan tersebar dikota Bogor. Atau
capai 120an, dan ternyata secara tidak hari ini 120 adik yang belajar di Termisadar saya juga ikut tumbuh kembang nalhujan, yakin esok menjadi 120 penbersama organisasi ini, belajar banyak gajar. Sedikit demi sedikit perubahan
sekali hal mulai dari ilmu pendampin- itu akan terlihat karena,
gan anak, tekhnik berkomunikasi dengan anak atau cara menghadapi lika-liku organisasi sampai belajar mengenai
pentingnya hidup dalam rasa syukur.
Rumah adalah tempat dimana kita
memulai mimpi. Mimpi yang menjadi

Mereka
adalah
masa depan.
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Di Balik Aneka Lomba 17-an
Sahabat TH, kapan terakhir mengikuti lomba 17 Agutus di lingkungan masingmasing? Lomba-lomba seperti balap karung, makan kerupuk, panjang pinang,
tarik tambang hingga gebuk bantal, kerap mewarnai perayaan peringatan kemerdekaan RI. Tapi, sejak kapan ya lomba-lomba dijadikan pengisi peringatan
kemerdekaan? Lalu, apa makna di balik lomba-lomba itu?
Menurut sejumlah literatur, lomba 17
Agustus muncul pada 1950-an atau
saat Indonesia merayakan peringatan
kemerdekaan yang kelima. Bahkan
presiden pertama Indonesia, Soekarno
adalah salah satu orang yang paling
bersemangat dengan lomba 17 Agustus ini.
Inilah yang membuat tradisi lomba 17
Agustus semakin menyebar luas di seluruh Tanah Air. Perlu diketahui pula
bahwa dibalik kemeriahan perayaan
HUT RI lewat berbagai lomba tersebut,
ada filosofi atau makna yang terkandung di setiap jenis lomba.
Makna di Balik Setiap Lomba
1. Lomba balap karung
Kemeriahan lomba balap karung ternyata
terinspirasi dari kehidupan rakyat Indonesia ketika di jaman penjajahan Jepang.
Dahulu, karena keadaan ekonomi yang
buruk, rakyat Indonesia biasa mengenakan karung goni kemana-mana. Di era kekinian, tentu karung goni sudah berganti

fungsi. Bahkan tak sedikit yang menyulap
karung goni menjadi berbagai kerajinan
cantik yang bernilai jual tinggi.
2. Lomba makan kerupuk
Lomba makan kerupuk sudah menjadi tra-
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disi yang mendarah daging untuk diadakan setiap tanggal 17 Agustus. Sahabat
TH pasti pernah merasakan betapa susahnya menangkap dan menggigit kerupuk dalam lomba yang digelar di sekolah
atau di lingkungan rumahmu! Mungkin
hal itu juga yang dirasakan adik-adik TH
saat menjalani lomba makan kerupuk bulan lalu.

eka mengadakan acara kawinan atau
hajatan. Mereka menaruh hadiah-hadiah
di atas pohon pinang dan memperlombakan rakyat Indonesia agar bisa menjadi
atraksi yang menarik dan mengundang
tawa dari para undangan.

Tapi seiring dengan berjalannya waktu,
tentu panjat pinang bukan lagi dilihat sebagai perlombaan yang menghina rakyat
Indonesia, melainkan permainan rakyat
Tradisi lomba makan kerupuk berasal dari
yang seru untuk menguji kreativitas dan
keadaan rakyat Indonesia yang masih bekerjasama.
lum memiliki kemampuan ekonomi yang
baik setelah zaman penjajahan. Keadaan 4. Lomba tarik tambang
tersebut membuat kerupuk menjadi
bagian dari lauk pauk yang menjadi sim- Lomba yang melibatkan dua tim yang
saling menarik tali tambang hingga salah
bol pangan.
satu tim melanggar garis batas ini enggak
Tapi hingga kini, kerupuk tetap setia men- cuma butuh tenaga yang besar, namun
jadi pelengkap hidangan bagi sebagian juga membutuhkan teamworkyang baik!
besar masyarakat Indonesia. Pasti ada
diantara Sahabat TH yang merasa tidak Lomba tarik tambang mengajarkan tentang pentingnya kebersamaan dan permakan kalau tak ada kerupuk, ya kan?
satuan Indonesia. Istilahnya, “Bersatu
3. lomba panjat pinang
kita kuat, bercerai kita runtuh”. Setiap tim
ditantang untuk menyatukan tenaga dan
Lomba panjat pinang sering dijadikan sepikiran, serta memberikan yang terbaik
bagai acara puncak untuk menutup rangagar timnya bisa menang. Soalnya, kalau
kaian lomba 17 Agustus. Cara bermainnya
ada satu anggota saja yang menyerah,
yang menarik dan memerlukan kelincamaka bisa dipastikan tim tersebut akan
han serta kerja sama antar para peserta
kewalahan untuk menarik tali tambang
pun membuatnya menjadi sebuah lomba
yang berat.
spektakuler yang pas untuk mengakhiri
kemeriahan perayaan kemerdekaan.
*Diolah dari berbagai sumber
Pada awalnya, lomba panjat pinang diadakan para pejabat Belanda ketika mer-
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