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Surat Redaksi

Pepatah berkata, dalam tubuh yang sehat ter-

Editorial

dapat jiwa yang kuat. Meski bisa didebat, pepatah ini intinya menyatakan betapa penting kesehatan bagi manusia. Begitu pula bagi adik-adik
Terminalhujan, untuk bisa terus belajar, kebutuhan akan kesehatan harus dipastikan terpenuhi.
Sayangnya Sahabat TH, hal itu terkadang tak bisa
terpenuhi karena berbagai kendala. Nah karena
itu, pada Maret lalu, TerminalHujan bekerjasama
dengan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia 2010, menggelar penyuluhan dan konsultasi kesehatan gratis. Acara ini bertajuk “Sehat
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bersama ILUNI” dan melibatkan puluhan dokter
serta kakak-kakak Terminalhujan tentunya.
Selain itu, kegiatan belajar mengajar berlangsung seperti biasa. Namun, THINK edisi keenam
ini akan juga membahas keseluruhan proses
belajar-mengajar dari mulai penyusunan kurikulum, hingga evaluasi. Kami juga menyertakan
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bahasan soal pemberian beasiswa bagi adik-adik
TerminalHujan. Ada pula dua tulisan opini dari
dua kakak kece Terminalhujan yang sayang untuk
dilewatkan. Sehat selalu ya, Sahabat TH!

Redaksi
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laporan utama

Yuk Sehat Bersama!

“Sehat Bersama Iluni 2010”, kerjasama kakak-kakak Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Terminalhujan.

Men sana in corporesano. Yup! Konon katanya, di dalam tubuh yang sehat, terdapat
jiwa yang kuat. Sahabat TH, untuk menunjang kebutuhan kesehatan adik-adik dan
penduduk sekitar, Terminalhujan bersama dengan Ikatan Alumni Uniersitas Indonesia
(Iluni) Fakultas Kedokteran 2010 menggelar penyuluhan dan konsultasi kesehatan
gratis, Minggu 19 Maret 2017.

Sahabat TH tentu sepakat bahwa keseha-

berkegiatan sosial, acara ini juga dijadikan
ajang reuni bagi para dokter yang tergabung
tan adalah hal utama penunjang aktivitas
dalam satu almamater tersebut. Inspiratif
kita. Terlebih bagi anak-anak yang sedang
sekali ya!
dalam masa pertumbuhan dan masa belajar. Fisik yang kuat dibarengi dengan asupan Penyuluhan kesehatan
gizi yang cukup dan kegiatan belajar yang
memadai merupakan aspek-aspek pent- Kegiatan dimulai dengan pembagian saraing dalam pertumbuhan anak-anak. Tetapi, pan berupa bubur kacang hijau dan roti tatak hanya adik-adik lho, yang mendapat pe- war, lalu lanjut ke senam bersama yang diinyuluhan dan pelayanan kesehatan, para kuti semua peserta penyuluhan, baik orang
orang tua dari adik-adik pun menerima hal tua maupun adik-adik. Instrukturnya dibawa langsung dari Rumah Sakit Cipto Manyang sama.
gunkusumo (RSCM) lho!
Puluhan dokter dari Iluni, dibantu kakakkakak relawan Terminalhujan melayani ra- Nah, pada sesi pembukaan setelahnya, Wali
tusan adik dan orang tua. Oh ya, selain Kota Bogor Bima Arya berkesempatan hadir,
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Senam pagi
dulu yuk!

memberikan sambutan dan pesan serta
membuka acara secara resmi. Usai acara
pembukaan dimulailah proses pendaftaran, lalu dilanjutkan dengan penyuluhan
kesehatan. Yuk lanjut!

pre-school, kelas 1 dan 2 diajak menuju
halaman KUA untuk mengikuti pengenalan singkat Perilaku Hidup Bersih dan

Ada tiga tempat yang dipakai untuk keseluruhan kegiatan ini, yakni lapangan Jalan
Riau, Kantor Kelurahan Baranangsiang
dan Halaman Kantor KUA.
Sebelum menerima pelayanan kesehatan,
para peserta terlebih dahulu mengikuti penyuluhan. Karena terdapat kelompok usia
yang berbeda-beda, maka penyuluhan
pun dibagi ke dalam beberapa kelompok.
Kelompok pertama terdiri dari adik preschool, kelas 1, dan 2; Kelompok 2 terdiri
atas kelas 3, 4 dan 5; dan kelompok ketiga berisi adik-adik kelas 5, 6, SMP dan
SMA. Ada pula satu kelompok penyuluhan khusus dewasa atau para orang tua.
Apa saja ya yang mereka pelajari.
Usai melakukan pendaftaran, adik-adik

Wali Kota Bogor Bima Arya hadir untuk membuka acara
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Penyuluhan Perilaku
Hidup Bersih
dan Sehat
(PHBS) untuk
adik-adik preschool, kelas
1 dan 2 SD.

Sehat (PHBS). Sementara itu, dua kelompok anak-anak lainnya tetap berada
di halaman kantor kelurahan. Kelompok
kedua mendapat penjelasan tentang gizi
dan makanan, sedangkan kelompok ketiga mendengar pemaparan soal kesehat-

an genital. Di lantai 2 Kantor Kelurahan,
ibu-ibu dan para bapak pun mendapat
penyuluhan berupa sindrom metabolik,
stroke dan pencegahannya, serta kesehatan reproduksi.
Yang pasti, semua materi yang disuguh-

Suasana
penyuluhan
gizi dan makanan untuk
kelas 3,4 dan
5 SD . Serta
penyuluhan
kesehatan
genital untuk
remaja kelas 6
SD, SMP dan
SMA
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kan dalam penyuluhan tersebut mempertim- tua, pelayanan kesehatan berupa cek tensi
bangkan usia dan kebutuhan informasi setiap darah, kadar gula darah atau glukotest, dan
kelompok. Habis penyuluhan ngapain ya? periksa mata. Ada pula pemeriksaan dari
pintu ke pintu untuk warga yang tidak bisa
datang ke lokasi pelayanan kesehatan, yakni
Pemeriksaan kesehatan
bagi yang mengidap stroke, penyakit dalam
atau tengah hamil.
Ini adalah acara inti yang ditunggu-tunggu,

Pemeriksaan kesehatan untuk
dewasa dan
orang tua
khususnya bagi orang tua yang sejak pagi
berkumpul di Lapangan dan bertanya kapan
pelayanan kesehatan dilakukan. Tak seperti
penyuluhan, pelayanan kesehatan hanya
dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anakanak, dilakukan di Kantor Kelurahan dan
orang tua, dilayani di lapangan. Apa saja sih
yang diperiksa?
Pemeriksaan bagi anak-anak terdiri dari empat tahap, yakni pemeriksaan antropometri
atau pengukuran berat dan tinggi badan,
pemeriksaan kulit, telinga dan mata. Sedangkan bagi kelompok dewasa atau orang

Tepat jelang tengah hari, acara usai. Adikadik dan para orang tua pun kembali ke rumah dengan harapan hidup dan kesehatan
yang semoga lebih baik. Dan tentu saja,
meski lelah dengan segala persiapan hingga
pelaksanaan acara, rona ceria tergambar di
wajah kakak-kakak Iluni dan Terminalhujan.
Tahu kenapa? Karena kebaikan selalu menularkan kebahagiaan. Setuju Sahabat TH?

***
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Mengintip “Dapur” Terminalhujan
Di balik adik-adik yang rutin datang setiap
minggu, selalu ada campur tangan kakakkakak Terminalhujan. Sahabat TH, kalau
hendak dirangkum dalam sebuah kalimat,
begitulah mungkin gambaran kegiatan belajar mengajar kami.
Kegiatan

belajar

mengajar

disusun pun tak dapat dipisahkan dari kurikulum yang berjalan di sekolah formal. Ada
kakak-kakak yang bertugas menyusun
materi belajar adik-adik setiap minggunya,
yang tergabung dalam tim kurikulum.

Setelah materi berlajar ditentukan, giliran
setiap kakak-kakak koordinator pengajar yang
berperan.

Minggu
pagi,
tentu tak begitu
saja terselenggara. Sebagaimana tak serta
merta pula Terminalhujan yang
berawal
dari
komunitas, kini
telah bertransformasi menjadi
yayasan.
Intinya, ada proses
dibalik itu semua. Kalau ada
yang penasaran
bagaimana kami
menyusun kegiatan setiap Minggu pagi, tulisan
ini akan membahas mengenai itu.

“Kalau persiapan
sebelum
mengajar
untuk koordinator
pengajar itu, list
kehadiran untuk
setiap pengajar
di grup pengurus dan volunteer, lalu share
list
kehadiran
juga buat para
wali kelas,” kata
Hafsari Hanipah,
salah satu kakak
Koordinator
Pengajar Terminalhujan.
Koordinator
Pengajar juga
memastikan
berapa jumlah
relawan
baru

Kegiatan belajar
mengajar kami dikelompokkan berdasarkan kelas, sesuai dengan pendidikan formal mereka, yakni dimulai dari pre-school
hingga SMA. Sehingga, kurikulum yang

yang akan hadir, misalnya volunteer yang
sudah biasa mengajar hendak membawa
teman, atau calon volunteer lain yang langsung menghubungi.
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Sahabat TH, ini adalah “ruang” belajar kami

Setelah materi mengajar dan pengajarnya
siap, Hafsari dan kakak-kakak Koordinator
Pengajar membagi kakak-kakak relawan
untuk masuk ke setiap kelas. Biasanya,
daftar presensi pengajar disebar setiap
Hari Kamis, sedangkan list masing-masing kelas beserta pengajar dan materinya
diberikan Hari Sabtu.

minalhujan masih berkegiatan di halaman
kantor KUA Baranangsiang, sedangkan
barang-barang untuk mengajar disimpan di
sebuah kamar kost tak jauh dari tempat itu.
Ada lagi kendala lain kakak Hafsari?

“Selain itu, pas KBM ibu-ibu yang jualan
kadang terlalu dekat sama salah satu kelas
yang lagi belajar, jadi bikin anak-anaknya
Nah, meski sudah kurang lebih enam ta- enggak fokus. Terus pre-school itu suka
hun berkegiatan, masih ada kendala yang ada beberapa yang ibunya ikut, jadinya
ditemui lho.
bikin anaknya enggak fokus belajar malah
nempel ke ibunya he…he…he…,” lanjut
“Kalau kendala pas KBM sih paling pas
dia.
pagi, waktu loading barang. Jadi kan kebanyakan kakak suka agak telat, terus Terlepas dari kendala-kendala tersebut,
yang datang on time perempuan dan ja- Sahabat TH, toh kegiatan kami tetap terrang ada kendaraan, jadi kadang agak re- laksana, dan baik kakak maupun adik tak
pot pas loading barang pagi. Tapi Alhamdu- pernah absen datang setiap hari Minggu.
lillah suka kebantu juga pas akhirnya ada Karena apa? Karena mereka adalah masa
laki-laki yang bawa kendaraan dan kadang depan… :)
adik-adiknya juga suka bantu bawain barang-barang,” jelas Hafsari.
Nah, loading barang dilakukan karena Ter-
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Beasiswa Terminalhujan: Melangitkan Asa
Selain menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar, Terminalhujan juga memberikan beasiswa kepada sejumlah adik. Nah, Sahabat TH, beasiswa yang sekarang sudah berlangsung ada dua jenis, yaitu beasiswa prestasi dan beasiswa
pendidikan. Kita bahas satu-satu ya.

Dua adik penerima
beasiswa Terminalhujan dan donatur
dari Yayasan Tangan
Terulur
Beasiswa prestasi biasanya diberika setiap
kenaikan kelas, sebagai bentuk penghargaan kepada adik yang mendapat peringkat
baik di sekolah. Beasiswa jenis ini berupa
sembako dan seragam.
Sedangkan beasiswa pendidikan difokuskan
untuk adik-adik yang kurang mampu secara
ekonomi. Beasiswa pendidikan ini sudah
berjalan selama dua periode, dan saat ini
ada 13 adik yang mendapat beasiswa dari
Terminalhujan, terdiri dari 8 orang adik SMP
dan lima orang SMK.
Beasiswa pendidikan ini meliputi dana SPP,
buku/LKS dan ujian, serta kebutuhan-kebutuhan sekolah lain. Proses pembayaran dilakukan oleh kakak-kakak Terminalhujan ke
sekolah adik-adik, atau terkadang langsung
diberikan kepada yang bersangkutan.

menuturkan bahwa mereka sangat terbantu
karena kebanyakan warga Kebon Jukut tidak
berpenghasilan tetap atau relatif rendah.
Sejauh ini, sudah ada dua donatur yang
berkenan memberikan beasiswa, yakni
PT Paragon Techology and Innovation dan
Yayasan Tangan Terulur. Namun, dari sisi
akademik, kemampuan adik-adik penerima
beasiswa harus lebih ditingkatkan. Salah
satu faktornya, untuk kelas SMP dan SMA,
ada kekurangan pengajar sehingga kegiatan
belajar mengajar di dua level ini relatif tidak
maksimal.
Karenanya, untuk Sahabat TH yang ingin
menjadi donatur, atau berniat menjadi volunteer untuk mengajar adik-adik, kami selalu
membuka diri. Silakan menghubungi narahubung yang terdapat newsletter ini.

Beberapa orang tua penerima beasiswa
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Ruang kakak-adik
Opini

Menjadi Relawan yang Menginspirasi
Alfa Nugraha
Partnership

Sukarelawan bukan sebuah profesi, tidak pula sumber mata pencaharian
dengan harapan sebuah materi. Berupa
keteguhan hati dan pikiran yang kemudian
bermuara menjadi kekukuhan jiwa dan kerelaan diri untuk peka dan peduli terhadap
masyarakat dan lingkungan yang terus
menerus kehilangan jati diri, membuat sukarelawan begitu bernilai tinggi. Namun,
apakah nilai tersebut telah sanggup menginspirasi?
Sukarelawan yang menginspirasi sejatinya selalu menjemput kebaikan tanpa
perlu diingatkan. Dengan tingkat kesadaran
yang teramat tinggi, mengalah pada ambisi
pribadi, dan mengesampingkan kesibukan
diri untuk terjun langsung menghantarkan
kebaikan orang yang dinanti. Selalu berlomba, bersegera, dan bekerja tanpa beban
dan perhitungan semata. Namun, dimana
kesadaran diri ini jika hanya kagum melihat
sang inspirasi tapi diam tanpa aksi?
Sukarelawan yang menginspirasi
sejatinya menggugah kesadaran orang di

sekitarnya. Dengan tidak hanya sekedar
memberikan teori tetapi juga contoh nyata.
Senantiasa mengiring pesan positif dan
meninggalkan jejak di hati setiap insan terhadap kebaikan yang dikerjakan. Namun,
dimana kesiapan diri ini jika sudah ada
sumber motivasi tetapi hanya diam mematung berdiri tanpa membenahi kemalasan
diri?
Sukarelawan yang menginspirasi sejatinya memiliki kapasitas yang tidak dimiliki
orang lain. Dengan kesabaran dan ketekunan terus member kontribusi mengubah
hal yang tak terduga menjadi pencapaian
yang langka. Mewujudkan sesuatu yang
mengejutkan menjadi sebuah kesempatan
besar. Namun lagi-lagi, dimana harga diri
ini jika hanya mengaimini sumber inspirasi
tanpa berkontribusi?
Sampai kapan diri ini hanya terus
mencari, mengagumi, mengamini sukarelawan yang menginspirasi? Sebagai refleksi, mari memacu diri memandang jauh
ke depan, member solusi yang memperbaiki, bergerak member kontribusi pasti
bukan janji, dan terakhir berikhtiar keras
untuk mencapai tujuan yang dicari. Mungkin saja justru sukarelawan yang menginspirasi adalah diri kita sendiri. See beyond
the eyes can see.
Sumber inspirasi: @dewi.n.aisyah, @felixsiauw, @tasarogk, @
actforhumanity, @kelasinprirasi

12.

Newsletter Edisi April 2017

Ruang kakak-adik
Opini

Makna Menjadi Relawan
Anggun Pesona
Intan
Founder

Sukarelawan, atau volunteer dalam
Bahasa Inggris, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena
diwajibkan atau dipaksakan). Ya, seperti namanya, sukarelawan ini murni melakukan
pekerjaan dengan modal keikhlasan tanpa
mengharapkan imbalan, malah yang ada
mungkin merogoh kocek pribadi. Setidaknya
itu pengalaman saya selama ini.
Padahal, sukarelawan itu memiliki
makna yang besar untuk keberlanjutan sebuah organisasi. Beberapa penelitian menyebutkan, tanpa sukarelawan, sangat mungkin
proses operasi sebuah organisasi terhambat, terutama bagi organisasi non-for-profit
yang visi misinya memang menebarkan sebanyak-banyaknya manfaat bagi masyarakat. Melihat pentingnya peran sukarelawan,
tak heran organisasi akan melakukan segala
macam cara dalam merekrut hingga mempertahankan para sukarelawannya. So, para
sukarelawan, mengerti kan pentingnya fungsi kalian untuk banyak penerima manfaat?
Sekarang, giliran kita berefleksi, sudahkah

kita menjadi sukarelawan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat penerima manfaat
maupun bagi organisasi? Untuk itu, perlu
kita secara mendalam menengok kembali
motivasi dan dorongan kita dalam bersukarelawan terlebih dahulu.
Clary (1998) dalam penelitiannya menyatakan bahwa motivasi dan dorongan seseorang dalam melakukan kegiatan sukarelawanan terdiri dari motivasi eksternal dan
internal, yakni 1) Nilai, dimana kegiatan kesukarelawanan dapat memuaskan hasrat para
sukarelawan untuk mengekspresikan perhatian kepada pihak-pihak yang membutuhkan, 2) Pemahaman, yaitu mengekspresikan
kebutuhan sukarelawan untuk mendapatkan
pengetahuan baru yang belum didapatnya,
3) Sosial, yaitu memuaskan kebutuhan sukarelawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dipandang baik oleh
pihak-pihak yang siginifikan bagi sukarelawan, seperti teman dekat, atau komunitas, 4)
Karir, meliputi peluang-peluang bagi sukarelawan untuk terikat kedalam pekerjaan sukarelawan dan mendapatkan pengalaman dan
insight yang dibutuhkan bagi karir mereka,
5) Proteksi, mengekspresikan kebutuhan individu yang terlibat untuk mengurangi perasaan negatif yang diasosiasikan dari fungsifungsi ego manusia, 6) Enhancement, yakni
mengindikasikan hasrat para sukarelawan
untuk mengalami kepuasan yang terkait dengan pengembangan diri dan self-esteem.
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Dari situ, mungkin kita bisa saja sibuk
menilai, apa yang bisa kita dapatkan dengan melakukan kegiatan sukarelawan di
sebuah organisasi tertentu. Ada yang tentunya mengincar peningkatan soft skill yang
nantinya dibutuhkan dalam pekerjaan. Ada
yang lebih ingin kegiatannya didokumentasikan selengkap mungkin di CV, atau bahkan
media social. Ada juga yang memang bergabung karena peduli dengan isunya, dengan penerima manfaatnya, dan masa depan
organisasinya. Ada juga yang menemukan
rumah dan keluarga baru sehingga bisa bertahan lama di situ. Banyak motivasi, namun
satu tujuan. Memberi manfaat tanpa pamrih.
Semua dorongan dan motivasi itu sah-sah
saja tentunya.
Oleh karena itu, apapun motivasi kita,
tetaplah berpegang teguh bahwa sesungguhnya keberadaan kita di sebuah organisasi adalah untuk mencapai visi misinya.
Secara spesifik, di dalam organsisasi social, visi misinya mengarah kepada membangun social value bagi masyarakat. Dalam hal tersebut, tentu saja sukarelawanlah
orang yang sangat mereka butuhkan untuk
menyampaikan value tersebut kepada penerima manfaat. Maka jangan heran, sadar
atau tidak, sukarelawan adalah sosok yang
selalu ditungguoleh para penerima manfaat.
Di Yayasan Terminal Hujan, adik-adik binaan
bahkan sudah dating sebelum waktu belajar
dimulai. Diantaranya banyak yang dengan
manjanya glendotan kepada kakak-kakak
sukarelawan, becanda, tertawa, dan tidak
segan-segan menyampaikan mimpinya. Kita
sebagai sukarelawan sering belum menya-

dari, bahwa kitalah role model mereka. Kitalah yang menginspirasi mereka untuk tetap
bermimpi dan mengejarnya. Di saat orang
tua mereka terkadang luput menunjukkan
kasih sayang, kitalah yang mengisinya. Tentunya banyak hal-hal yang menurut kitakecil,
namun besar maknanya bagi mereka.
Maka dari itu, terkadang kita harus
membuka mata selebar-lebarnya dan membuka hati seluas-luasnya. Menjadi sukarelawan memang bukan pekerjaan yang mudah
dan menghasilkan, karena tentunya benefit
yang teman-teman terima tidak berbentuk
monetary sifatnya, namun kepuasan hati dan
pengalaman yang tiada duanya. Bahkan,
tidak kita sadari, kita sudah menginspirasi
orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadi, mulailah untuk memupuk semangat sebesarbesarnya sembari memikirkan hal yang dipandang sangat bermakna untuk penerima
manfaat dan untuk diri kita sendiri. Meskipun
berat, tapi fakta bahwa kitalah yang mungkin
menjadi inspirasi bagi mereka harus dipandang seluas-luasnya sebagai hal yang membahagiakan. Inspiratif tidak hanya bagi penerima manfaat, tapi juga untuk orang sekitar
karena sesungguhnya hal positif yang dilakukan secara ikhlas itu menular dan menjadi wabah. Wabah yang kita harapkan bisa
membuat dunia ini menjadi lebih adil bagi
semua.
***
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Celebrate April ! !

April, menurutmu momen apa yang melekat erat pada bulan ini? Sebagian kalian mungkin
akan menjawab Hari Kartini, yang akan selalu dikenang sebagai momentum lahirnya emansipasi dan kemandirian wanita. Adakah yang teringat hari peringatan lain? Yuk tengok beberapa hari besar yang juga jatuh pada bulan ini.
6 April - Hari Nelayan Nasional
Ingat lagu berjudul “Nenek Moyangku Orang
Pelaut”? Hafal liriknya? Jika Sahabat TH ingat,
lagu ini sering diperdengarkan pada era 90-an
di bangku sekolah dasar, untuk mengabadikan
memori bahwa di negeri dimana 70 persennya
merupakan perairan, nelayan adalah profesi
yang istimewa. Teramat penting hingga perlu dituangkan dalam sebuah lagu.
Hari Nelayan Nasional awalnya mengacu pada
peringatan syukuran nelayan di Pelabuhan Ratu,
Sukabumi, Jawa Barat. Ritual ini telah ada sejak
puluhan tahun yang lalu, konon dipercaya sebagai ritual untuk “mempersembahkan sesajen
kepada penguasa laut kidul”. Di tempat itu pula
diadakan berbagai aktivitas yang meriah seperti
pesta rakyat, ritual adat, lomba-lomba dan sebagainya.
19 April - Hari Pertahanan Sipil
Posisi petugas pertahanan sipil (Hansip) di tingkat RT/RW seringkali luput dari pandangan kita.
Padahal dibanding dengan aparat lain, mungkin petugas Hansiplah yang paling bersentuhan
langsung dengan keseharian kita. Hari Hansip
diperingati setiap tanggal 19 April.
Sejarah singkatnya, pada 20 Mei 1960, Indonesia secara resmi terdaftar sebagai anggota Internasional Civil Defence Organisation (ICDO),
yang kemudian mengilhami pembentukan organisasi Pertahanan Sipil secara formal pada
tangal 19 April 1962 yang selanjutnya kita jadikan sebagai Hari Ulang Tahun Pertahanan Sipil
(HUT Hansip).

nya Bulan April di Indonesia. Setiap 21 April kita
bisa menemui anak-anak SD berdandan dengan
pakaian adat untuk perayaan “Kartinian” di sekolahnya, lagu “Ibu Kita Kartini” mengumandang
dimana-mana. Tak heran, karena apa yang dilakukan Kartini telah menjadi tonggak perjuangan kaum wanita menaklukkan diskriminasi dan
ketidaksetaraan yang membelenggu. Ibu kita
Kartini, harum namanya.
22 April - Hari Bumi
Hari bumi mulanya dicanangkan oleh Senator
Amerika Serikat Gaylord Nelson pada tahun
1970. Gaylord juga seorang pengajar lingkungan hidup. Tanggal ini bertepatan pada musim
semi di Northern Hemisphere atau belahan bumi
utara dan musim gugur di belahan bumi selatan.
Hari Bumi dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap planet yang ditinggali manusia ini: bumi. Kini hari bumi diperingati
di lebih dari 175 negara dan dikoordinasi secara
global oleh Jaringan Hari Bumi
23 April - Hari Buku Internasional
Siapa gemar membaca buku? Siap-siap merayakan hari buku se-dunia yang jatuh pada setiap 23 April. Peringatakan ini dicanangkan oleh
UNESCO untuk mempromosikan peran membaca, penerbitan, dan hak cipta. Di Inggris, hari
perayaan ini jatuh pada hari Kamis pertama setiap bulan Maret. Hari Buku Sedunia dirayakan
pertama kali pada tanggal 23 April 1995.

*diolah dari berbagai sumber.

21 April - Hari Kartini
Kalau yang satu ini tak diragukan lagi, bahkan
Hari Kartini mungkin telah menjadi “mahkota”-
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