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Surat Redaksi

Sahabat TH, April yang menginspirasi sudah berakhir. Kenapa menginspirasi? Karena kita akan
selalu diingatkan pada gagasan-gagasan salah
satu putri terbaik bangsa, Raden Ajeng Kartini,
ketika April tiba. Inspirasi itu juga menjalar ke
Terminalhujan dan mewujud dalam salah satu
kegiatan yang menjadi laporan utama THINK
edisi 7 ini. Apa itu?
Community Development Terminalhujan bulan
kemarin meluncurkan Comdev Corner, yang bisa
dikatakan show room bagi karya ibu-ibu binaan
di Kampung Kebon Jukut. Ada juga talkshow
dari beberapa narasumber keren yang diharapkan bisa menggugah semangat ibu-ibu. Selain
itu, Rumah Bermain Jejakecil untuk kedua kalinya mengunjungi adik-adik Terminalhujan lho!
Kali ini, konsep belajar sambil bermain apalagi
ya yang dibagi ke adik-adik?
Nah, karena April adalah bulannya Kartini, tidak
lengkap rasanya kalau tidak membahas dalam
kolom khusus. THINK kali ini akan mencoba
merangkum informasi mengenai Kartini yang
tidak Sahabat TH temui di bangku sekolah. Penasaran kan? Jangan sampai terlewat ya setiap
cerita kami di THINK edisi kali ini. Selamat menikmati membaca! Dan jangan lupa, terus dukung kegiatan relawan di sekitarmu!
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Aku mau! Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa
kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. –RA. Kartini
siang, di salah satu sudutnya ada kakak-kakak
ika hendak ditulis satu per satu kata-kata Comdev yang menggelar tikar menjajakan sepenggugah semangat perubahan kaum wanita jumlah produk aksesoris. Jangan salah, itu budari Kartini, kita akan menemui daftar panjang. kan usaha sampingan kakak-kakak Comdev,
Nukilan kalimat di atas hanyalah satu dari sekian kok, melainkan hasil karya ibu-ibu dari adik-adik
banyak yang masih dan akan terus diingat. Sa- Terminalhujan. Selama ini, hasil karya ibu-ibu
habat TH, bertepatan dengan peringatan Hari itu memang terbatas di pemasaran dan sosialiKartini, Community Development Terminalhujan sasinya, hanya melalui sosial media Terminalhumeluncurkan Comdev Corner, ajang sosialisasi jan, promosi dari mulut ke mulut, dan dipamerdan promosi kegiatan serta produk-produk yang kan di acara bazar musiman yang kami ikuti.
dihasilkan ibu-ibu binaan di Kampung Kebon Jukut. Apa sih Comdev Corner itu? Yuk cari tahu Soft Launching
lebih jauh.
Sahabat TH, sebelum menggelar Grand Laun-

J

Mulai April 2017, jika Sahabat TH berkunjung ke ching tersebut, sebenarnya di internal Terminaltempat belajar kami di halaman KUA Baranang- hujan sudah diadakan soft launcing dua minggu
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laporan utama
sebelumnya. Yaitu dengan mengadakan kontes foto di depan backdrop Comdev Corner
yang dipasang selama kegiatan belajar mengajar. Kontes ini diikuti kakak-kakak pegurus
dan volunteer dan peserta diwajibkan untuk
mengunggah foto di akun instagram pribadi
masing-masing. Tujuannya tentu saja untuk meluaskan informasi mengenai Comdev
Corner sekaligus menyemarakkan suasana
jelang grand launching. Pemenang ditentukan dalam tiga kategori, yakni jumlah like terbanyak, caption terbaik dan foto terunik.
Grand Launching
Kegiatan peluncurannya digelar Sabtu 22
April 2017 lalu di lantai 2 Kantor Kelurahan
Baranangsiang. Selain simbolis peluncuran
Comdev Corner, ibu-ibu undangan juga berkesempatan mendapatkan pengetahuan dan
Bentuk soft launching Comdev Corner yang
diisi dengan kontes foto di depan backdrop

Salah satu narasumber,
Tience
Darmiati berdialog
dengan ibu-ibu peserta acara
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motivasi dari dua perempuan pengusaha sukses di Bogor. Mereka adalah pemilik Kampung Kuring, Lisnawati Hermawan dan Ketua
Asosiasi Pengusaha Muslimah - Alisha Khadijah ICMI Kota Bogor, Tience Darmiati.
Nah, kedua narasumber tersebut merupakan
dua dari sekian banyak potret Kartini masa
kini yang berusaha kami hadirkan bagi ibuibu. Ibu Lisnawati dan Ibu Tience berbicara
seputar pengalaman mereka membangun

patkan tanggapan dari konsumen. Sementara
itu, produk yang ditawarkan antara lain, bros
kecil, bros besar, tempat pensil batik, pouch
batik, dan berbagai macam makanan ringan.
Kegiatan yang berlangsung selama kurang
lebih dua jam setengah itu terbilang cukup
sukses dengan dihadiri puluhan ibu-ibu.
Diharapkan, dengan dibentuknya pojok kecil
yang berfungsi sebagai “show room” karya
ibu-ibu, apresiasi dari khalayak bisa lebih

Acara puncak grand launching Comdev Corner. Ketua Divisi Comdev TH didampingi
para narasumber.
wirausaha dan memberi penjelasan bagaimana mengembangkan industri rumah tangga.
Di akhir acara, Comdev Terminalhujan juga
memberikan apresiasi kepada para ibu yang
selama ini aktif mengikuti kegiatan pembinaan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kami.
Mengenai Comdev Corner sendiri, program ini
merupakan bentuk uji coba pasar bagi produk
yang dihasilkan serta upaya untuk menda-

ditingkatkan. Sahabat TH, nantikan stand
menarik dari Comdev Corner berikutnya di
Terminalhujan dan jangan lupa memborong
produk aksesoris yang ditawarkan. Perlu diingat, keuntungan dari penjualan sepenuhnya
diberikan kepada ibu-ibu. Jadi, dengan membeli produk-produk tersebut, Sahabat TH sudah membantu perekonomian para ibu dan
otomatis juga bagi adik-adik Terminalhujan.
Yuk mari diborong!
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Mengenal Vokal Bersama Jejakecil
Kakak-kakak dari rumah bermain Jejakecil hadir kembali di Terminalhujan! Masih ingat kan,
Sahabat TH, beberapa waktu lalu kakak-kakak
ini mengajar adik-adik bermain-main dengan
cat warna untuk mengekspresikan diri. Kali
ini, di kunjungan kedua, kakak-kakak Jejakecil mengajak adik-adik mengenal huruf vokal
dengan permainan yang menyenangkan lho!
Sesuai dengan jumlah huruf vokal yang kita
tahu, A, I, U, E, O, permainan ini pun dibagi
menjadi lima bagian, diberi judul “Membantu
Alpha dan Beta”. Ceritanya, adik-adik tengah
berada di rumah Alpha dan Beta, dan ternyata
mereka sedang menghias rumah untuk pentas menyanyi bersama anak-anak. Lalu, Alpha bercerita mereka kehilangan hiasan untuk pentas, yaitu sebuah rangkaian bendera
yang ada huruf vokalnya. Nah tugas adik-adik
adalah mencari hiasan yang bertanda huruf

vokal tersebut. Sebelum memulai perburuan,
adik-adik diajak untuk menyanyikan lagu sebagai petunjuk mencari huruf vokal. Siap?
Pertama, salah satu kakak yang berperan sebagai Beta mengajak anak-anak untuk pergi
kekolam dan memancing. “Apa ya yang ada di
lagu yang berhubungan dengan kolam? iiiii....
ikan. Mari memancing ikan, siapa tahu huruf
yg kita cari ada di antara ikan-ikan itu,” seru
kakak itu. Adik-adik kemudian melakukan dramatisasi dengan alat pancing sederhana dan
potongan-potongan kertas berisi huruf I untuk
ikan, yang disebar di atas tanah.
Selanjutnya, taman. Kakak yang berperan sebagai Alpha mengajak anak-anak pergi ke taman dan mencari hiasan itu. Dia mengingatkan adik-adik tentang lagu yang sebelumnya
dinyanyikan. “Di taman ada apa ya? “Uuuuu-

Adik-adik
diajak
melakukan dramatisasi memancing
ikan untuk mengenal huruf “I”. Yuk
dipancing ikannya,
jangan lupa yang
ada huruf “I” nya
ya!
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Tempat ketiga, dapur. Alpha dan Beta mengajak anak-anak keliling untuk melengkapi gambar huruf yang ada di dapur mereka. “Di dapur biasanya kita simpan botol apa ya? Coba
nyanyi lagi lagunya! Oooobat batuk uhuk uhuk
uhuk!”. Adik-adik kemudian mencari potongan
kertas warna lalu ditempel ke karton yang ada
gambar huruf O di botol obat batuk, setelah itu
mendapat kertas bertuliskan huruf O sebagai
reward.
Dua huruf sisanya, A dan E dipelajari dengan
cara menjahit. Adik-adik akan mendapatkan
benang wol dan mereka akan belajar menjahit huruf A dan E. Sudah lengkap semua huruf
vokal dikumpulkan, sekarang saatnya merangkai huruf-huruf itu ke benang kenur panjang
untuk jadi hiasan. Selesai, deh! Tidak lupa ditutup dengan bernyanyi gembira dan berdoa.
laaaat,” kata Alpha kepada adik-adik. Lantas
Terimakasih ya kakak-kakak Jejakecil sekali
dimulailah kegiatan mewarnai gambar bunga
lagi sudah berbagi keceriaan bersama kami.
yang terdapat gambar ulatnya. Jika sudah,
Lain kali kita main lagi!
adik akan mendapat kertas bertanda huruf U
sebagai hadiah.

“Di taman ada
apa ya? U u u
u u - laaaat,”
yuk diwarnai
dulu gambar
bunga dan
ulatnya!
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Sahabat TH, kami bersyukur, bentuk kepedulian kepada adik-adik tak hanya ditunjukkan dengan antusiasme volunteer
yang setiap minggunya terus berdatangan ke Terminalhujan. Minggu, 30 April 2017, beberapa donatur berbagi keceriaan
kepada adik-adik Terminalhujan. Banyaknya donasi mendorong kami membuatnya menjadi bingkisan dan membagibagikannya kepada adik-adik. Isinya, sejumlah alat tulis dan snack yang diberikan usai kegiatan belajar menjaga berakhir.
Berikut ini beberapa potret keceriaan kakak-adik Terminalhujan yang sempat terekam kamera.

Terima kasih kepada para donatur yang sudah berdonasi dan semoga selalu bisa berbagi keceriaan dan kebahagiaan di
Terminalhujan.
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Terimakasih
kakak-kakak

atas
donaSinya
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Ruang kakak-adik

Opini

Titik Awal Jadi Relawan
tentang mimpi dan harapannya untuk dapat
Wilda Yunieswati
melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi.
Jika dilihat dari kondisi keuangan orangtuanya,
anak ini bisa dikatakan tidak akan mampu bersekolah hingga jenjang yang tinggi. Akan tetapi
Partnership
saya selalu meyakinkan dia jika usaha, doa dan
harapan akan bisa menembus semua ketidakSetiap orang pasti memiliki titik awal da- mungkinan tersebut. Sepulang dari kegiatan
lam memulai perjalanan. Titik awal ini merupa- KKP di desa, saya yang tadinya tidak memiliki
kan tempat bersatunya niat, kemampuan, dan pengalaman dan minat besar untuk melakukan
harapan seseorang. Ibarat seorang pelari, ia kegiatan pengabdian pada masyarakat menjadi
pasti akan memulai larinya di titik start dengan semacam tergila-gila dan terhipnotis dengan keniat, harapan, dan kemampuan yang baik. Lalu giatan tersebut. Saya yang awalnya lebih banmengakhirinya di titik inish dengan harapan yak berkecimpung di kegiatan internal seperti
bahwa hasilnya sesuai dengan usaha yang telah pengembangan sumberdaya manusia (PSDM)
dilakukan. Seperti halnya seorang pelari, saya langsung mem’belokkan’ setir dengan banyak
pun memiliki titik awal dalam memulai perjalanan mengikuti kegiatan penyuluhan dan pengemmenjadi relawan. Perjalanan saya untuk men- bangan masyarakat di sekitar kampus maupun
jadi relawan bisa dikatakan tidak sulit dan ber- di luar kampus.
liku. Allah hanya mengirimkan perantara melalui
Setelah beberapa bulan berselang, Allah
beberapa anak kecil yang hadir ‘sebentar’ di kehidupan saya, menggerakan hati dan merubah kembali mempertemukan saya dengan seorang
pikiran saya pada saat itu dalam sekejap mata. anak kurang mampu di daerah Jalan Pajajaran
Bogor. Saya yang saat itu sedang menunggu
Titik
awal
kekehadiran teman yang beinginan
saya
untuk
lum kunjung datang, tiba-tiba
menjadi relawan munmenangkap sesosok anak
cul ketika saya selesai
laki-laki yang sedang melakumelaksanakan KKP selakan ‘double job’ di daerah
ma 2 bulan di suatu desa
tersebut. Yap, anak laki-laki ini
di Kabupaten Bogor. Bemengumpulkan sampah plasgitu banyak pelajaran
tik sambil sesekali berjualan
hidup yang saya temukan
kerajinan bros kepada orang
disana, salah satunya
yang ditemuinya di jalan. Meliadalah pelajaran hidup
hat kejadian itu, entah kenapa
dari seorang anak peremsaya releks memanggil adik
puan kecil yang bercerita

Salah satunya adalah pelajaran hidup dari seorang
perempuan kecil yang bercerita tentang mimpi dan
harapannya untuk dapat
melanjutkan sekolah hingga
perguruan tinggi
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kecil itu dan mengajak dia mengobrol. Singkat
cerita, nama adik itu adalah Putra. Setiap hari,
sepulang sekolah ia membantu ibunya menjual barang-barang kerajinan buatan ibunya. Ia
bercita-cita menjadi arsitek agar bisa membuat
rumah yang kokoh dan indah untuk ibunya. Putra saat itu masih bersekolah dan mendapat
beasiswa dari salah satu lembaga zakat. Sambil
mengobrol tentang cita-cita dan masa depan Putra, saya yang terbiasa membawa jajanan di tas
mengeluarkan susu kotak dan wafer lalu memberikannya kepada Putra. Mata Putra berbinarbinar, dia senang sekali karena sudah lama tidak meminum susu kotak dan jajanan seperti
yang saya berikan. Dia berkata“Kak, enakya
kuliah di gizi, banyak makanannya di tas” sambil tersenyum dan menatapku dengan mata berbinar. Mata Putra yang berbinar selalu mengingatkanku bahwa masih banyak anak yang tidak
mampu di luar sana yang masih optimis dan berjuang demi menggapai masa depannya. Putra
adalah salahsatunya. Seharusnya kita yang bisa
dikatakan lebih beruntung dari Putra dapat lebih
mensyukuri nikmat yang kita dapatkan.

Dua tahun telah berlalu, saya sudah mulai
bergerak dari titik awal perjalanan menuju titiktitik selanjutnya. Banyak pengalaman baik yang
bisa diambil selama menjalani titik-titik proses
di Terminalhujan. Saat ini, intensitas saya untuk
mengajar di Terminalhujan bisa dikatakan jarang
jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak bisa dipungkiri kegiatan kampus dan
kegiatan lain di luar kampus terkadang tidak bisa
ditinggalkan begitu saja. Saya hanya berharap
agar kita semua para relawan selalu memberikan
manfaat dimana pun kita berada, baik itu di komunitas Terminalhujan maupun di kegiatan lain
di luar sana, tidak terpaku di satu tempat saja.
Memberi manfaat kepada orang lain adalah pilihan, dan tidak semua orang bisa mendapatkan
pilihan baik tersebut. Beruntunglah kita karena
masih memiliki kesempatan memiliki pilihan baik
tersebut.

Semua orang pasti memiliki titik awal
yang berbeda dalam memulai perjalanan. Ada
yang titik awal perjalanannya mulus, ada juga
yang berliku, tapi ingatlah hal yang lebih penting
dibandingkan titik awal perjalanan adalah perjalanan itu sendiri. Pepatah mengatakan “your
Hari itu, setelah saya bertemu dengan Pustarting point does not matter that much, but
tra, saya mencoba mencari informasi terkait koyour destination does”.
munitas di Bogor yang bergerak di bidang pendidikan. Entah kenapa setelah bertemu Putra, hati Meskipun kita tahu perjalanan itu sendiri lebih
saya langsung tergerak untuk lebih peduli den- penting, tetapi tidak ada salahnya sesekali kita
gan pendidik ananak-anak yang kurang mampu mengingat titik awal perjalanan kita. Ingatlah
di sekitarkita. Semua itu berawal karena perte- niat, harapan, dan kemampuan yang dulu permuan dengan Putra. Hal pertama yang muncul nah menyertai kita di titik awal memilih pilihan
dari pencarian melalui ‘mbah google’ adalah tersebut karena dengan mengingat titik awal
komunitas TERMINAL HUJAN di daerah Bara- perjalanan kita, kita akan bisa memaknai lebih
nangsiang, Bogor. Setelah mencari informasi dalam tentang pilihan yang sudah kita pilih.Mari
dari berbagai sumber akhirnya saya memutus- bersemangat mengarungi titik-titik proses dalam
kan untuk mencoba mengikuti wawancara peng- kehidupan kita selanjutnya :)
ajar di Terminalhujan. Setelah lolos, akhirnya
saya menjadi bagian dari Terminalhujan dan mulai berbagi ilmu & kebahagiaan di Terminalhujan.

***
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Tentang Kartini yang Tak
Ditemui di Sekolah
tidak dipelajari di
bangku sekolah.
Raden Mas Soesalit Djojoadhiningrat. Nama itu
mungkin
tidak
semasyhur Kartini, tapi memiliki
hubungan darah
dengan
penulis “Habis Gelap
Terbitlah Terang”
itu. Soesalit adaRaden Mas Soesalit Djojoadhiningrat lah anak semata
kanak-kanak
wayang
Kartini
Sahabat TH, masih ingatkah dulu saat SD mengenakan pakaian adat daerah mana ketika perayaan Hari Kartini tiba? Sosok dan cerita Kartini
memang amat melekat di ingatan anak-anak Indonesia, salah satunya karena lagu wajib Nasional berjudul “Ibu Kita Kartini” ciptaaan Wage
Rudolf Supratman yang selalu didengungkan
dan dinyanyikan ketika April tiba. Foto dan namanya terpampang di dinding-dinding kelas di
sekolah sebagai pahlawan nasional. Demikian
pula dengan kisahnya yang ditulis di buku-buku
sejarah bahkan sudah diadaptasi ke layar lebar.
Tapi sejarah selalu menyimpan sesuatu yang jarang diungkap dan diperhatikan banyak orang.
Tidak percaya? Ada lho sesuatu tentang Kartini
yang mungkin belum Sahabat TH ketahui dan

dari suaminya Bupati Rembang Raden Mas Adipati Ario Djojoadiningrat. Ia adalah prajurit yang
ikut memperjuangkan kemerdekaan RI, namun
karirnya berhenti setelah diduga terlibat Peristiwa Madiun. Ia dianggap tentara golongan kiri.
Soesalit lahir di Rembang, 13 September 1904.
Malang, saat sang bayi baru berumur empat hari,
ibunya, Kartini yang legendaris itu meninggal
dunia. Soesalit sempat diasuh oleh neneknya,
Ngasirah atau Nyonya Mangunwikromo, sebelum kembali diasuh sang ayah lagi. Saat umurnya delapan tahun, ayahnya meninggal dunia.
Ia kemudian diurus oleh kakak tiri tertuanya,
Abdulkarnen Djojoadiningrat, yang kelak menggantikan sang ayah menjadi Bupati Rembang.
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Meski tidak terlahir dari rahim yang sama, Abdulkarnen peduli atas kehidupan Soesalit muda.
Tak hanya pendidikan, pekerjaan Soesalit pun
diatur oleh kakak tirinya. Putra Kartini ini sekolah di Europe Lager School (ELS), seperti ibunya dulu sebelum dipingit. ELS adalah sekolah
elit untuk anak Eropa dan pembesar pribumi.
Menurut Sitisoemandari Soeroto dalam bukunya Kartini: Sebuah Biograi (1979), Soesalit lulus dari ELS Rembang tahun 1919. Setelah itu, Soesalit masuk Hogare Burger School
(HBS) Semarang. Ia lulus dari HBS pada 1925.
Singkat cerita, setelah Jepang datang ke Indonesia, Soesalit memutuskan meninggalkan dunia spionase dan bergabung dengan Tentara
Sukarela Pembela Tanah Air (PETA). Setelah
Proklamasi 17 Agustus 1945, Soesalit dan
bekas bawahannya di PETA pun bergabung ke
Republik Indonesia. Soesalit, dengan bekal militernya, masuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)
yang lalu berubah jadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Karena tentara Indonesia saat itu kebanyakan tak terlatih sebagai militer profesional,
Soesalit melatih milisi-milisi rakyat, termasuk sebuah laskar kampung di Tegal.
Kecerdasan mengantarkan Soesalit kepada karir yang gemilang di dunia militer. Ia menyandang gelar Mayor Jenderal dalam masa kemiliterannya, namun pangkatnya turun menjadi
kolonel setelah adanya hasil Re-Ra (Reorganisasi – Rasionalisasi) di Angkatan Perang Republik Indonesia di tahun 1948.
Selain itu Soesalit juga pernah menyandang beberapa pangkat dalam kedinasan kemiliteran
yakni sebagai Komandan Brigade V Divisi II Cirebon (sampai dengan Oktober 1946), Panglima
Komando Pertempuran Daerah Kedu dan sekitarnya (1948) dan sebagainya.

Dicopot dan Dijadikan Tahanan
Soesalit dituduh terlibat Peristiwa Madiun pada
September 1948. Meski tak pernah jelas apakah
Soesalit benar-benar komunis atau bukan dan
keterlibatannya dalam Peristiwa Madiun juga tak
pasti –karena tak pernah melalui proses peradilan– tapi, Soesalit ujungnya tetap diamankan oleh para petinggi tentara akibat pecahnya
Peristiwa Madiun. Ia tadinya dijadikan tahanan
rumah, sampai kemudian dibebaskan oleh Presiden Soekarno.
Kebetulan, Soesalit memang punya kedekatan
dengan beberapa orang kiri Indonesia di masa
revolusi kemerdekaan. Selain itu, ia juga punya saudara-saudara sedarah komunis. Soesalit
pun cukup populer di kalangan laskar-laskar kiri,
yang separuhnya memang terlibat dalam Pemberontakan Madiun. Ia pernah mewakili laskar
dalam Komisi Tiga Jenderal yang mengatur
kepangkatan karena kedekatannya itu. Tak terlalu mengherankan jika kedekatan itu membuat
banyak orang-orang kiri yang terlibat Peristiwa
Madiun berharap padanya.
Setelah Peristiwa Madiun, Soesalit tak lagi menjabat sebagai panglima militer di Jawa. Ia “diparkir” di Kementerian Pertahanan sebagai perwira staf angkatan darat saat usianya 44 tahun.
Namun, meski Soesalit non-aktif sebagai panglima, ia masih membantu gerilya di pegunungan
Kedu Selatan melawan Belanda. Dia memasangi
sekitar tempat tinggalnya dengan bom yang siap
meledak saat ditekan detonatornya, jika tentara
Belanda datang.
Akhirnya, Soesalit meninggal sebagai gerilyawan tanpa bintang pada 17 Maret 1962. Tidak
banyak yang mengetahui apa perjuangannya,
meski ia adalah salah satu anak Kartini. Itu karena memang dia tak mau menonjol.
*diolah dari berbagai sumber
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