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Tak terasa bulan sudah berganti, saatnya THINK kembali menemui Sahabat TH 
sekalian. 

Banyak orang bilang, Februari adalah bulan yang paling romantis, sebab terselip sebuah 
perayaan yang kita kenal sebagai Valentine Day.  Jangan salah, Februari juga bulannya 
tokoh-tokoh besar dilahirkan, salah satunya Buya Hamka. 

Tahu kan? Hamka adalah tokoh pendidik, ulama dan sastrawan kondang Indonesia yang 
karya-karyanya dikagumi banyak orang. Sahabat TH bisa membaca proil singkat Ham-
ka di rubrik Thinkipedia. 

Tapi ngomong-ngomong, ngapain saja ya kakak-adik Terminalhujan selama Januari lalu? 
Yang paling menyenangkan, kita menerima kunjungan dari Rumah Bermain Jejakecil. 
Adik-adik diajak belajar yang dibalut dengan kegiatan bermain dan mewarnai serta don-
geng. Asyik kan? 

Tak kalah seru dan penting juga kegiaan Community Development Terminalhujan. Kali 
ini kakak-kakak Comdev memenuhi undangan Himpunan Mahasiswa Administrasi Ni-
aga, Politeknik Negeri Jakarta untuk mengisi workshop  ekonomi kreatif di Desa Gunung 
Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Sahabat TH juga bisa mengintip hasil 
karya gambar adik-adik dan artikel opini karya kakak-kakak. 

Masih banyak lagi keseruan adik-kakak Terminalhujan di balik halaman-halaman THINK 
edisi 4 ini, jangan lupa “dilahap” habis ya, Sahabat TH!  

Surat Redaksi

Editorial 
Penanggungjawab Haqi Fadillah. Pemimpin Redaksi Reni 

Lestari . Tim Redaksi Dessy Purwani, Titania Aulia , Wilda Yu-

nieswai, Laras Salsabila, Peris Gultom, Alfa Nugraha Pradana. 
Editor M Rizki . Ftografer. Lufi Febriyanto 

Kontak, kritik/saran
terminal.hujan@gmail.com / 087772387737
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Bergabung bersama adik-adik preschool dan 

Kelas 1 SD pagi itu adalah kakak-kakak dari 

Rumah Bermain Jejakecil. Sahabat TH pernah 

mendengarnya? Jejakecil adalah komunitas ber-

main yang didirikan oleh mahasiswa Universitas 

Widyatama, Bandung. Hari itu, Terminalhujan 

beruntung menjadi salah satu tempat singgah 

kakak-kakak itu. Apa sih yang dilakukan adik-

adik bersama kakak-kakak Jejakecil? 

Kegiatan utamanya, adik-adik diajak belajar 

dengan metode bermain peran. Di awal kegia-

tan, kakak-kakak ini terlebih dahulu memperke-

nalkan diri dan melalukan ice breaking, tahu kan, 

anak-anak pre-school umumnya selalu rewel 

jika di suruh focus mengerjakan sesuatu dalam 

waktu lama. 

Nah, setelah itu, kakak-kakak menceritakan 

sebuah cerita tentang negeri kurcaci. Cerita ini 

sesungguhnya hanyalah sebuah pengantar un-

tuk kegiatan mewarnai yang akan mereka lalu-

kan. Alkisah di negeri kurcaci yang penuh warna, 

dimana para manusia yang tak pernah tumbuh 

itu berbagi keceriaan satu sama lain. Namun 

suatu hari, tiba-tiba asap tebal menyerang neg-

Jejak Karya Bersama Jejakecil

Potret keceriaan kakak Terminalhujan dan Rumah Bermain Jejakecil usai kegiatan belajar-mengajar 

Pagi itu keceriaan menggantung di udara. Sahabat TH, keceriaan adalah bahan utama kegiatan 

belajar-mengajar di Terminalhujan, yang membuat kakak-kakak dan para adik tetap datang di setiap 

minggunya. Tapi pagi itu berbeda, Minggu 15 Janurai 2017, anak-anak setinggi paha orang dewasa 

menggenggam kuas dan berlomba mencelupkannya ke gelas-gelas berisi cat air. Tawa-tawa dan 

jejak-jejak kecil para adik turut mewarnai kain belacu yang mereka sapu dengan kuas-kuas itu. 
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eri kurcaci, menenggelamkan warna-warni 

yang menjadi sumber keceriaan mereka. 

“Ayo kita bantu para kurcaci untuk mengem-

balikan dunia penuh warnanya,” kata salah 

satu kakak. Dan mulailah adik-adik asyik me-

warnai kan blacu dengan kuas dan peralatan 

lukis yang sudah disiapkan.

Tak berapa lama, kain blacu putih sebagai 

perlambang dunia kurcaci yang kehilangan 

warna pun sempurna berhias cat. Dari keg-

iatan mewarnai bersama ini, adik-adik bisa 

belajar berbagai hal, tentu yang paling utama 

adalah soal kreatiitas, tak hanya itu, ada pula 
pelajaran soal kerjasama, percaya diri dan 

berani. 

Tentang Rumah Bermain Jejakecil

Sahabat TH, kanak-kanak adalah masa yang 

penuh keceriaan, bermain dan mengeksplor-

asi keingintahuan mereka tentang dunia. Tapi 

bermain jangan sekedar bermain. Alangkah 

baik jika dalam setiap permainan bagi anak-

anak, terselip nilai-nilai pembelajaran. Hal 

itulah yang berusaha diangkat oleh Rumah 

Bermain Jejakecil. 

Kami ulas sedikit tentang Jejakecil dalam 

tulisan ini. Siapat tahu, Sahabat TH berniat 

untuk bekerjasama atau menggelar kegiatan 

serupa. 

Kegiatan bermain yan diselenggarakan kakak-

kakak ini umumnya diawali dengan kisah atau 

cerita imajinatif yang merangsang daya kreatif 

anak, lalu diikuti permainan motorik yang me-

nyenangkan. Tak jarang, cerita yang disajikan 

Ayo kita kembali-

kan dunia kurcaci 

menjadi berwarna 

kembali! 

Yuk celup-celup! 
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juga mengajarkan adik-adik untuk mencintai 

alam. 

Tujuannya tak lain agar adik-adik bisa berek-

splorasi dan berimajinasi seluas-luasnya, be-

rani mengekspresikan dan percaya diri, serta 

mengembangkan motorik dan kemampuan 

daya pikir anak. 

Ada beberapa program yang ditawarkan se-

Sambil mewarnai, adik-adik berinteraksi dengan kakak-kakak Jejakecil. 

cara komersil, yakni regular, pra sekolah, 

workshop, kolaborasi, event dan ield trip. Un-

tuk info lebih lanjut, silakan intip sosial media 

mereka ya! 

Tetap semangat dan ceria, Sahabat TH! 
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Info Kegiatan

TH Masuk Desa 
Akhir bulan lalu, tepatnya 21 Januari 2017, Ter-

minalhujan memenuhi undangan dari Himpunan 

Mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga (AN), 

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) yang menye-

lenggarakan workshop ekonomi kreatif. Kali ini, 

yang berangkat adalah kakak-kakak dari Comu-

nity Development (Comdev) yang biasanya me-

nangani ibu-ibu Terminalhujan. 

Terminajhujan menjadi salah satu pengisi acara 

selain beberapa komunitas lain. Nah, kegiatan 

ini bertajuk “AN Masuk Desa” yang berlokasi di 

Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, 

Kabupaten Bogor. 

Desa Gunung Picung terletak kurang lebih 30 

km dari pusat kota Bogor, bisa ditempuh den-

gan kira-kira 90 menit berkendara. Karenanya, 

tak heran jika potensi di desa ini tampak belum 

berkembang, juga kesadaran akan kebersihan 

yang belum terbangun. 

Apa sih yang dibagi oleh kakak-kakak Comdev 

Terminalhujan kepada para warga Gunung Pi-

cung? Yaitu, cara pemanfaatan bahan-bahan 

yang sudah tidak terpakai disekitar lingkungan 

tempat tinggal warga untuk dibuat kerajinan tan-

gan. Pelatihan diikuti setidaknya 50  warga Gu-

nung Picung. 

Nah diharapkan, dengan serangkaian pelatihan 

yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa AN 

PNJ, dimana Terminalhujan menjadi salah satu 

pematerinya, warga Desa Gunung Picung bisa 

mengembangkan potensi mereka, khususnya 

untuk memperbaiki taraf ekonomi warga. Se-

moga kegiatan-kegiatan semacam ini tertular di 

tempat-tempat lain ya! 

Eka, personil Comdev Terminalhujan mem-

berikan paparan di depan warga Gunung Pi-

cung dan mahasIswa AN PNJ

Ibu-ibu Gunung Picung dilatih membuat bros 

memanfaatkan bahan-bahan sisa. Semangat, 

bu! 
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Temu Komunitas Pendidikan  
Sabtu, 14 Januari 2017, Terminalhujan berkesem-
patan mengenalkan diri secara lebuh luas dalam 
acara meet up community. Penyelenggaranya 
Komunitas Anjangsana Sosial, (Ansos) Univer-
sitas Negeri Jakarta (UNJ). Selain mengundang 
lima komunitas lain yang bergerak di bidang 
pendidikan, acara meet up community ini juga 
disaksikan oleh sejumlah mahasiswa dari beber-
apa universitas. 

Sahabat TH, kenalkah dengan Komunitas An-
sos? Mereka adalah salah satu Unit Kegia-
tan Mahasiswa (UKM) yang fokus kegiatannya 
adalah pengembangan pendidikan, karenanya, 
Terminalhujan bersama lima komunitas lain di-
undang, selain untuk presentasi komunitas juga 
melakukan kolaborasi. 

Lima komunitas lain yang menjadi peserta meet 
up community (selain Terminalhujan), antara lain 
Komunitas Peduli Pendidikan Anak Jalanan (Ko-

ppaja), Rumah Baca Kita (RBK), Sekolah Alter-
natif Anak Jalanan (SAAJ), dan Jendela Komu-
nitas. 

Singkat saja soal beberapa komunitas tersebut, 
Koppaja dimotori oleh mahasiswa-mahasiswa 
Bogor yang fokus mendidik anak jalanan, keg-
iatannya berlangsung setiap Minggu di Taman 
Lodaya, Bogor. RBK, bergerak di ranah pendidi-
kan karakter anak usia 5 sampai 18 tahun, keg-
iatannya tersebebar di beberapa tempat, antara 
lain, Pasar Rebo, Lenteng Agung, Tanjung Ba-
rat, Manggarai, Jatiwaringin, Pisangan dan Kun-
ingan Barat. 

Selanjutnya, serupa dengan Koppaja, SAAJA 
juga didirikan bagi anak jalanan, tersebar di be-
berapa titik, salah satunya di Kuningan, Jakarta 
Selatan. Terakhir, Komunitas Jendela, sudah 
bergerak di beberapa kota yaitu Jendela Jakarta, 
Jendela Yogya, Jendela Bandung, Jendela Ma-

lang, Jendela Lampung dan Jendela Bengkalis. 
Komunitas Jendela pun berkomitmen mengem-
bangan pendidikan untuk anak-anak. 

Talkshow dan tanya jawab diakhiri dengan po-
tong tumpeng sebagai tanda persetujuan dari 
semua komunitas yang hadir untuk berkolabo-
rasi. 
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ruang kakak-adik

Sahabat TH, di bawah ini potret adik-adik Ter-

minalhujan dengan gambar hasil karya mer-

eka. 
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Ruang kakak-adik

Menjadi bangsa yang berilmu, dan berbudi 
luhur tentu menjadi harapan kita bangsa Indone-
sia, mengingat saat ini banyak orang yang ber-
ilmu tapi tak berbudi, berbudi tapi tak berilmu. 
Hingga mudah sekali saat ini kita jumpai orang-
orang berilmu yang tak segan merampas hak 
orang lain tanpa merasa bersalah, dan banyak 
orang berbudi yang mudah sekali dibuai oleh 
tipu muslihat. 

Alangkah baiknya jika kebanyakan manusia itu 
berilmu, dan berbudi luhur sehingga ilmu itu di-
gunakan di jalan yang baik agar bangsa Indone-
sia menjadi bangsa yang maju. Memperjuang-
kan harapan kita untuk menjadi bangsa yang 
berilmu, dan berbudi luhur dapat kita mulai den-
gan menjadi pendidik untuk generasi muda yang 
nantinya akan meneruskan perjuangan bangsa 
ini. 

Menjadi pendidik adalah profesi yang sangat 
mulia karena sebagai pendidik kita akan menye-
barkan bibit-bibit ilmu yang kelak akan tumbuh 
kemudian akan kita tuai hasilnya. Ketika kita tan-
amkan satu bibit kebaikan pada seseorang, dan 
ia melaksanakan kebaikan yang kita tanamkan 
lalu ia menyebarkan kebaikan itu pada orang 
lain, kemudian orang lain itu menyebarkan ke-
baikan itu pada orang yang lainnya lagi, dan set-
erusnya. Apakah yang akan terjadi? Buah-buah 
kebaikan akan tumbuh di mana-mana. Menjadi 
bangsa yang berilmu, dan berbudi luhur bukan-
lah angan semata, kita dapat mewujudkannya 
bersama.

Kebanggaan menjadi pendidik harus kita tum-
buhkan, tapi bukan untuk memiliki hati yang 
congkak melainkan agar hilang rasa rendah diri 
dalam menjalankannya. Karena saat ini pendidik 

Sebarkan Bibit Unggul Secara Cuma-Cuma
Opini 

banyak dipandang sebelah mata, kurang dihar-
gai bahkan didurhakai, dan penghasilan yang tak 
seberapa dibandingkan dengan profesilainnya. 

Apakah menjadi pendidik itu agar kita dipandang 
baik oleh manusia? Menjadi baik di hadapan se-
luruh manusia adalah mustahil. Apakah menjadi 
pendidik itu untuk mendapatkan penghasilan 
sebanyak-banyaknya? Niat seperti itu bisa me-
lumpuhkan ketulusan, dan keikhlasan. Menjadi 
pendidik itu berarti belajar untuk tulus, ikhlas, 
dan sabar meski tanpa pujian, meski tak bergeli-
mang harta, dan meski harus menanti dari waktu 
ke waktu bibit yang ditanam itu tumbuh. Bibit ke-
baikan akan berbuah manis, dan buahnya akan 
Nampak begitu indah. 

Terminalhujan adalah salah satu tempat kita 
untuk menanam bibit ilmu, yaitu bibit kebaikan 
yang kita beri, dan tanam secara cuma-cuma. 
Di Terminalhujan kita menyebarkan bibit ilmu 
tanpa mengharapkan bayaran sepeser pun. Tapi 
sesungguhnya dengan tumbuhnya kebaikan 
dari bibit ilmu yang kita tanam pada adik-adik di 
Terminalhujan, itu merupakan bayaran yang tak 
ternilai jumlahnya, jauh melebihi nominal uang. 
Bayangkan, yang semula adik-adik di sana 
kurang memiliki minat belajar, karena kehadiran 
kita maka tumbuhlah semangat belajar pada diri 
mereka, dan hilang keputusasaan mereka untuk 
melanjutkan sekolah. Ketika mulai banyak gen-
erasi muda yang menyadari pentingnya menge-
nyam pendidikan, mereka akan berusaha untuk 
meraih pendidikan itu, dan menyebarkan ilmu 
yang merekadapatkan. Karena seluruh manusia 
berhak untuk mendapatkan pendidikan dan juga 
berhak untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Sebarkan bibit unggul secara cuma-cuma, yaitu 
ilmu yang disertai budi pekerti yang baik agar 
dapat tumbuh generasi yang berilmu, dan ber-
budi luhur. Tak perlu khawatir untuk menyebar-
kan ilmu, karena ilmu tak akan habis, dan kita 
tak akan pernah rugi. Kelak kita akan melihat 
buahnya yang indah, dan manis rasanya. Menja-
di bangsa yang baik, dan maju bukanlah angan. 
Kita dapat mewujudkannya bersama, kita harus 
mewujudkannya bersama-sama.

Vita Utami Putri Rani

Wali Kelas SMP
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Indonesia masih terus berjuang untuk pemer-

ataan pendidikan ke seluruh pelosok negeri. 

Dimulai dari pemerintah dan gerakan para pe-

muda bangsa yang terjun langsung demi ter-

ciptanya pendidikan yang layak bagi genarasi 

penerus. Siapa sangka, di sisi lain dari kehidu-

pan kita yang sekarang mungkin sudah duduk 

enak di tiap level masyarakat, mengeyam bangku 

pendidikan dengan tenang dan nyaman semasa 

sekolah, masih ada banyak anak-anak yang pu-

tus dari sekolahnya, bahkan tidak pernah tahu 

apa itu arti dari sekolah. 

Jangankan untuk pamer alat tulis baru kepada 

teman-teman pada saat musim naik kelas, bisa 

belajar tanpa harus mengeluarkan biaya saja su-

dah menjadi hal yang sangat membahagiakan 

bagi mereka. Pendidikan memang belum terse-

bar rata di negeri ini, dari penelitian yang dilaku-

kan oleh salah satu LSM didapatkan hasil bahwa 

pendidikan lebih banyak didapatkan di kota-kota 

besar di Indonesia.

Pendidikan menjadi tonggak penting sekali-

gus krusial bagi pertumbuhan sebuah bangsa. 

Secara umum, tingkat pendidikan akan setara 

dengan kelayakan seseorang diterima dan ber-

adaptasi dengan kehidupan di masyarakat. Anak 

dengan pendidikan yang cukup akan mampu 

membekali dirinya di masa depan. Tiga pilar 

utama, hal mendasar dari sebuah proses belajar 

mengajar dalam sistem pendidikan adalah baca, 

tulis, dan hitung. 

Ayo Bergerak untuk Pendidikan Lebih Baik! 
Ketiga hal tersebut juga yang kemudian men-

jadi fokus utama dari Terminalhujan. Sebuah 

yayasan dengan visi menjadi entitas bisnis sosial 

yang konsisten melakukan pemberdayaan mela-

lui jalur pendidikan informal. Pendidikan bisa di-

lakukan dengan berbagai cara, jalur pendidikan 

informal yang diberikan kepada adik asuh TH 

adalah salah satunya. 

Pendidikan akan semakin optimal bagi semua 

anak, jika dimulai dari lingkup ruang terkecil dan 

paling dekat dengannya, yaitu keluarga. Para 

orang tua menjadi role model pertama yang akan 

berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan seorang anak baik secara psikis 

dan isik. 

Cara mendidik anak di rumah yang baik, dilan-

jutkan dengan pendidikan formal dan informal 

di luar rumah, ditambah dengan kegiatan positif 

lainnya adalah jenis pendidikan yang ideal. Ke-

nyataannya meski belum semua anak mendap-

atkan hal seperti itu, akan selalu ada harapan 

untuk setiap anak di seluruh dunia, khususnya 

di Indonesia. 

Pendidikan juga bukan hanya hak bagi anak-

anak, tapi pendidikan bisa secara luas dinikmati 

oleh setiap level usia. Tidaklah menutup kemung-

kinan bahwa orang tua juga harus terus menin-

gkatkan pendidikan yang mereka dapatkan, jika 

tidak secara formal maka lewat cara informal 

pun bisa dilakukan. Banyak hal yang bisa dilaku-

kan seperti, pelatihan pemberdayaan ekonomi, 

pelatihan di bidang kesehatan masyarakat yang 

akan bisa menunjang kehidupan sehari-hari dan 

lainnya. 

Belum terlambat untuk memulai dari lingkungan 

kecil sekitar kita, kembali memperbaiki cara ber-

interaksi dengan anak di rumah, memandu dan 

selalu mengawasi setiap perkembangan anak, 

serta berbagi melalui gerakan sosial yang ada di 

dekat kita.  Good decision is never too late.

Opini 

Riapurwanti Jamin

Bendahara
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THInKIPedia 

SELAMAT ULANG TAHUN, 
BUYA! 

Pertama-tama, mari kita ucapkan selamat ulang tahun 
bagi sastrawan, pendidik dan ulama besar yang pernah 
dimiliki Indonesia, Buya Hamka. Jika masih hidup, Ham-

ka akan genap berusia 109 pada 17 Februari 2017. Demi 
mengenang jasanya terhadap dunia pendidikan dan kes-

usastraan Indonesia, berikut proil singkat Hamka. 

Namanya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dising-

kat Hamka yang kemudian ia pakai sebagai nama pena. 
Sedangkan panggilan Buya di depan namanya merupakan 
panggilan khas Minangkabau. Kata”Buya” sebenarnya be-

rasal dari kata abi, atau abuya dalam bahasa Arab yang 
berari ayahku atau orang yang dihormai.

Seumur hidupnya, Hamka telah menghasilkan puluhan 
karya yang berpengaruh. Salah satu roman popuear yang 
ia hasilkan adalah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, yang 
beberapa waktu lalu diadaptasi menjadi ilm. 

Jika banyak tokoh berpengaruh yang bertahun-tahun 
menimba ilmu di sekolah formal, idak demikian halnya 
dengan Hamka. Pendidikan formal yang ditempuhnya 
hanya sampai kelas dua Sekolah Dasar Maninjau. Setelah 
itu, saat usianya menginjak 10 tahun, Hamka lebih memi-
lih untuk mendalami ilmu agama di Sumatera Thawalib 
di Padang Panjang, sekolah Islam yang didirikan ayahnya 
sekembalinya dari Makkah sekitar tahun 1906.

Terjun ke Poliik

Di tahun 1924 ia berangkat ke Yogyakarta, belajar 
pergerakan Islam dan poliik dari kursus maupun dis-

kusinya bersama H.O.S Cokroaminoto, H.Fakruddin, 
R.M.Suryopranoto,dan abang iparnya sendiri A.R.St. Man-

sur.  Kegiatan poliiknya dimulai keika ia bergabung da-

lam partai poliik Sarekat Islam di tahun 1925 dan di tahun 
itu pula Hamka mulai akif di dalam gerakan Islam Mu-

hammadiyah untuk melawan bid’ah, khurafat, tahayyul, 
tarekat dan aliran kebainan sesat di Padang Panjang. Mu-

lai tahun 1928 beliau Hamka Muhammadiyah cabang Pa-

dang Panjang dan iga tahun kemudian ia menjadi konsul 
Muhammadiyah di Makassar. Dalam konferensi Muham-

madiyah tahun 1946 beliau terpilih menjadi ketua majlis 
pimpinan Muhammadiyah Sumatra Barat mengganikan 
S.Y.Sutan Mangkuto.

Karya-Karya Hamka

Sepulangnya ia ke  Padang Panjang tahun 1925, terbitlah 
karyanya yang pertama “Khaibul Ummah”. Ditahun 1927 
keika usia beliau menginjak 19 tahun, Hamka berang-

kat  ke Makkah sambil menjadi koresponden dari harian 
“Pelita Andalas” di Medan.  Sekembalinya dari Makkah ia 
sempat mengajar agama di sebuah perkebunan  di Tebing 
Tinggi, Medan.

Tahun 1928 terbitlah buku romannya yang pertama yang 
ditulis dengan bahasa minang “Sibariyah”. Ditahun itu 
pula, beliau memimpin majalah “Kemauan Zaman”. Di 
tahun 1929 beliau melahirkan buku “Agama dan Perem-

puan”, “Pembela Islam”, “Adat Minang Kabau”, “Kepenin-

gan Tabligh”, “Ayat – ayat mi’raj”, dan lainnya. 

Dimasa penjajahan Jepang terbit roman  “Tenggelamnya 
Kapal Van Der Wijck”, “Di Bawah Lindungan Ka’bah”, serta 
sejumlah karya lain. Di tahun 1950 keika Ia pindah ke Ja-

karta,  terbitlah “Ayahku” sebuah buku biograi tentang 
ayahnya, “Kenangan Hidup”, “Perkembangan Tasawuf dari 
Abad ke Abad”, “Urat Tungggang Pancasila”.

Tahun 1974 Hamka  mendapat perhargaan Doktor Hono-

rius Causa karena sumbangsihnya mengembangkan sastra 
Melayu dari Universitas Kebangsaan Malaysia, setahun 
kemudian dalam musyawarah alim ulama se-Indonesia ia 
diangkat menjadi ketua Majlis Ulama Indonesia.

Wafat

Hamka berpulang pada 24 juli 1981 meninggalkan wari-
san ilmu yang idak saja bermanfaat bagi kaum muslimin 
Indonesia, Asia Tenggara, tetapi seluruh dunia. Dalam 
tasauf modern, Hamka mengatakan “pelajaran hidup 
yang kedua setelah pengalaman adalah memperhaikan 
alam” maksudnya dalam kalimat ini adalah kalau ingin 
berhasil menempuh hidup, belajarlah dari kegagalan dan 
keberhasilan orang lain.  

foto: Isimewa
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