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Sahabat TH, apa kabar? Semoga semanis kue 
nastar lebaran dan kawan-kawannya yang mung-
kin sudah tinggal toplesnya saja sekarang, he…
he…he…. Oh iya, ngomong-ngomong, segenap 
keluarga besar Termianlhujan mengucapkan se-
lamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, mohon 
maaf lahir dan batin. 

Sebagaimana biasa, THINK edisi bulan ini akan 
memuat review kegiatan Terminalhujan selama 
satu bulan ke belakang, dalam hal ini kegiatan 
selama Ramadan. Selama bulan suci kemarin, 
kami menyelenggarakan rangkaian kegiatan 
bertajuk “Ramadan bersama Terminalhujan”, 
terdiri dari ceramah/kajian, pelatihan baca Al-
Quran, workshop memasak bagi ibu-ibu dan di-
tutup dengan bazar murah kebutuhan pokok dan 
pakaian layak. 

Tetapi di luar kegiatan itu, ada pula buka ber-
sama Sahabat IGers dan kakak-kakak SMAN 1 
Bogor. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar 
yang pada hari biasa dilakukan Minggu pagi, se-
lama bulan Ramadan digeser ke sore hari. Tapi 
tentu saja tidak mengurangi semangat adik-adik 
belajar dan kakak-kakak mengajar. Pokoknya 
seru sekali deh, Sahabat TH! Cerita lengkapnya 
bisa dibaca di halaman-halaman selanjutnya. 
Selamat menyelami ya! 

Redaksi 
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Pagi itu, antusiasme ibu-ibu untuk datang dan 
menjadi peserta acara cukup tinggi lho. Pasal-
nya, kami sempat kekurangan kursi untuk 
ibu-ibu. Oh ya, pemateri dalam acara ini yakni 
Rosy Hutami, dosen di Fakultas Ilmu Pangan 
Halal, Universitas Juanda, dan Muhamad Nur 
Hasan Syah, Ketua Ikatan Sarjana Gizi Indo-
nesia (Isagi). 

Kajian di bagi ke dalam dua sesi, pertama 
Rosy Hutami yang menyampaikan ceramah 
tentang pangan halal dan hikmah puasa. Se-
cara umum, Rosy menjelaskan tentang prinsip 
pangan halal dalam agama Islam disertai be-
berapa nukila ayat Al-Quran dan hadits yang 
menjadi dasar hukum. Tak lupa, hikmah ber-
puasa juga menjadi bagian dari materi yang 

Kajian Ramadan 
“Diet Sehat di Bulan Ramadan dan Hikmah Berpuasa”

Sahabat TH, rangkaian keiata Ramadan bersama Terminalhujan dibuka dengan kegiatan 
kajian dan seminar bertajuk “Diet Sehat di Bulan Ramadan dan Hikmah Berpuasa. Acara 
diselenggarakan Minggu, 4 Juni 2017 di lantai 2 Kelurahan Baranangsiang Bogor. 

pagi-pagi, Keluahan 
Baranangsiang sudah 
dipenuhi ibu-ibu peserta 
kajian ramadan Terminal-
hujan

disampaikan, tentunya agar para ibu lebih pa-
ham dan ibdaha yang dilakukan tidak hanya 
sekedar menahan haus dan lapar. 

Kajian  dilanjutkan dengan paparan dari Nur 
Hasan tentang diet sehat selama berpuasa. 
Diet disini bukan berarti hanya untuk menu-
runkan berat badan lho, karena diet dalam 
ilmu gizi berarti mengatur pola makan un-
tuk mencapai kebutuhan gizi seimbang. Nur 
Hasan memaparkan pengalaman dan penge-
tahuannya soal menu sehat makan sahur 
dan buka yang sebaiknya disajikan para ibu 
di rumah. Wah, ini penting sekali lho, karena 
gizi yang cukup akan memastikan anak-anak 
tumbuh sehat dan cerdas.

Konsep empat sehat lima sempurna yang 
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dulu ssempat digaungkan pemerintah, kini di-
ganti menjadi prinsip gizi seimbang. Sebab kata 
Nur Hasan, meminum susu sesudah makan tak 
lantas menjadikan kelengkapan kebutuhan gizi 
bagi tubuh. Ada pula anjuran untuk mengguna-
kan sumber karbohidrat lain selain nasi. Wah 
yang ini juga penting, mendukung diversifikasi 
pangan, yang di beberapa daerah mulai digalak-
kan.  

Kajian berjalan asyik dan interaktif, apalagi kalau 
bukan karena materi yang dibawakan sangat rel-
evan dengan kebutuhan pengetahuan ibu-ibu. 

Tak sedikit yang pada sesi tanya jawab menga-
jukan pertanyaan. Nah, untuk mengantisipasi 
kurang kondusifnya acara karena para ibu mem-
bawa anak-anak, kakak-kakak Terminalhujan 
membuka sesi bermain di lantau satu kelurahan. 
Jadi, ibu senang, anak gembira  

Dua pemateri dalam 
kajian ramadan Termi-
nalhujan, Rosy dan Nur 
Hasan

Serius amat, ibu-ibu, 
he..he..he...
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Pelatihan Membaca Al-Quran
Sahabat TH, memasuki minggu kedua, tepatnya 
Sabtu 10 Juni 2017, rangkaian kegiatan Rama-
dan bersama Terminalhujan berlanjut ke acara 
kedua, yakni pelatihan membaca Al-Quran. 
Narasumber yang didapuk dalam acara ini be-
rasal dari sebuah lembaga pelatihan Al-Quran, 
Bilqis Center.  

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka me-
nanamkan nilai-nilai keislaman serta kecintaan 
keluarga terhadap Al-Quran. Sasarannya masih 
ibu-ibu binaan Yayasan Terminalhujan. Puluhan 
ibu-ibu menjadi peserta dalam acara ini meski 
kami sempat mengalami kendala tempat. 

Acara sedianya akan dilangsungkan di lantai 2 
Kantor Kelurahan Baranangsiang. Tetapi tempat 
tersebut ternyata sudah dipakai pihak lain. Akh-
irnya kami memindahkan lokasi acara ke hala-
man KUA Baranangsiang, tempat yang setiap 
Minggu pagi digunakan untuk kegiatan belajar-
mengajar. 

Jangan salah lho, bermodal fasilitas seadanya di 
ruang terbuka, antusiasme ibu-ibu tetap tinggi. 

Kami Dengan adanya pelatihan ini, kami ber-
harap nantinya para ibu yang menjadi tombak 
utama penggerak pendidikan anak dan keluarga 
ini dapat menjadi teladan dan pengajar yang baik 
untuk anak-anaknya, khususnya dalam memba-
ca dan mencintai Al-Quran.  

Para peserta pelatihan 
membaca dan pemateri 
dari Bilqis Center
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Ini dia potret keseruan 
pelatihan membaca Quran 
yang diikuti ibu-ibu binaan 
Terminalhunan
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Sebagai komitmen Terminalhujan dalam membi-
na ibu-ibu di Kawasan Kebon Jukut, kami meng-
hadirkan sejumlah pelatihan pembuatan produk 
siap jual. Dalam rangkaian acara Ramadan 
bersama Terminalhujan, kegiatan tersebut pun 
menjadi salah satu yang meramaikan. 

Sahabat TH, workshop memasak ini agaknya 
sepi peminat. Dari target peserta 20 ibu-ibu 
hanya sembilan orang yang hadir. Namun tentu 
saja tidak menghentikan semangat kami dan 
para ibu peserta workshop. Minggu pagi, 11 Juni 
2017 kami memboyong para ibu ke laboratorium 
produksi Fakultas Ilmu Pangan Halal, Universi-
tas Juanda, Ciawi, Bogor. 

Tiba di lokasi workshop, ibu-ibu dibagi ke dalam 
dua kelompok. Kelompok pertama mempraktik-

Workshop Pangan dan Demo 
Masak

kan produksi camilan stik keju, dipandu oleh Uus. 
Sedangkan kelompok kedua membuat olahan 
minuman sari pati jagung, dipandu oleh Huda. 

Bahan-bahan yang dibutuhkan sudah disiapkan 
oleh kakak-kakak dari Community Development 
Terminalhujan. Begitu pula dengan resep dan 
panduan pembuatan. Pokoknya ibu-ibu tinggal 
hadir dan memasak dengan ceria. Harapannya, 
usai workshop ini, ibu-ibu bisa lebih berdaya 
dengan mengembangkan usaha rumah tangga 
bermodalkan keahlian memasak. 

Oh ya, hasil produksi workshop ini kami bagi-
bagi ke para ibu peserta dan kakak-kakak yang 
hadir. Belum kami jual sebab masih dalam tahap 
percobaan. Tunggu saja ibu-ibu Kebon Jukut ini 
beraksi ya! 

para ibu dan 
hasil worshop 
memasak bersa-
ma kakak-kakak 
Terminalhujan
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membuat 
stik keju

proses awal pem-
buatan sari pati 
jagung

hasil akhir, siap 
santap dan siap 
jual
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Berkah Ramadan sungguh berlimpah! Salah sa-
tunya adalah nikmat silaturahmi bersama-sama 
kakak-kakak dari komunitas lain dan relawan-
relawan baru yang berkunjung. Pada Ramadan 
kali ini, setidaknya ada dua acara buka bersama 
yang diikuti adik dan kakak Terminalhujan, baik 
kami yang dikunjungi atau pun sebaliknya. 

Buka bersama Alumni Smansa 
dan Igers SMP Bogor

Pertama, ada kakak-kakak dari Kemenady Food 
& Beverage Company dan Instagramers SMP 
Bogor. Ada kegiatan dan cerita seru dari kakak-
kakak ini lho, dilanjutkan dengan doa bersama, 
buka puasa dan shalat berjamaah. Terimakasih 
banyak lho kakak-kakak sudah bersedia mem-
bagi tawa dan canda bersama kami dan para 
adik! 

Selanjutnya, giliran adik-kakak Terminalhujan 
keluar “kandang”. Kami diundang hadir dalam 
acara buka puasa bersama Alumni SMAN 1 Bo-
gor 2012. Dalam acara ini, adik-adik Terminlahu-

jan menampilkan Tari Saman. Kami pun berteri-
makasih atas undangan kakak-kakak, semoga 
silaturahmi tetap terjaga ya, kak! 

Bersama kakak-
kakak Igers SMP 
Bogor

adik-adik SMP 
Terminalhujan 
menampilkan tari 
saman di acara 
Bukber Alumni 
Smansa 2012
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Berkegiatan di dalam komunitas bukanlah sesuatu 
yang baru bagiku. Teater dan literasi adalah dua 
kegiatan yang pernah aku geluti dalam komunitas 
baik ketika masih sekolah maupun setelah menjadi 
sarjana. Akan tetapi, rata-rata biasanya aku hanya 
aktif bergabung tidak begitu lama. Hanya ada satu 
komunitas yang sudah lebih dari lima tahun tetap ak-
tif kugeluti sampai saat ini.

Perkenalanku dengan komunitas ini dimulai pada 
pertengahan tahun 2012. Adalah seorang kawan ku-
liah yang mengajakku untuk menyambangi komuni-
tas yang berdiri dari tahun 2011 ini.

“Namanya Terminal Hujan. Komunitas pendidikan 
gitu. Kegiatannya hanya hari Minggu saja dari jam 
10. Coba saja kamu lihat twitternya @terminal_hu-
jan.” Kurang lebih itu pengenalan singkat Putri Mael-
ata Paska, teman kuliahku di Diploma IPB, mengenai 
Terminal Hujan. Dari hasil penelusuranku di media 
sosial tentang Terminal Hujan, tidak perlu waktu lama 
untuk mengiyakan ajakan temanku tersebut.

Kali pertama bergabung tidak banyak interaksi antara 
aku dengan adik-adik, apalagi langsung terjun ngajar. 
Alasan pertama, karena aku datang terlambat, yaa, 
setengah jam mau beres baru datang. Kedua, karena 
canggung. Harus kuakui, aku gampang sekali cang-
gung jika bertemu dengan lingkungan baru. Tapi dari 
pertemuan pertama tersebut aku langsung tertarik 
untuk datang lagi minggu depannya, apalagi setelah 
selesai kegiatan pada hari itu aku berkenalan dan 
diskusi banyak dengan Teh Anggun tentang Terminal 
Hujan ini—dan aku baru sadar ternyata Teh Anggun 
ini adalah founder Terminal Hujan.

Ternyata tidak berhenti di minggu kedua aku datang 
ke Terminal Hujan. Minggu ketiga, keempat, lalu 
minggu-minggu berikutnya aku selalu datang untuk 
mengajar. Menjadi candu yang teramat asyik untuk 
dilewatkan begitu saja. Di awal-awal, aku hanya li-
hat bagaimana para pengajar yang lebih lama ber-
gabung berinteraksi dan mengajar dengan adik-adik. 
Lama kelamaan aku pegang beberapa adik untuk 
diajar, bahkan aku ikut serta sebagai wali kelas tiga 
bersama Teh Asnny ketika itu.

Selama perjalanannya juga, aku bukan hanya ikut 
bagian dengan mengajar di Terminal Hujan. Aku turut 
serta menjadi humas untuk memperkenalkan Termi-
nal Hujan kepada lebih banyak orang. Selain itu juga 
rasa bangga ikut bagian menjadi saksi ketika adik-
adik masuk semifinal olimpiade sains kuark tahun 
2014; lalu datang ke kantor Balaikota Bogor untuk 
menerima langsung penghargaan dari Walikota un-
tuk Terminal Hujan. Pengalaman-pengalaman terse-
but menjadi arti yang tak ternilai bagi hidupku.

Hari Minggu, bagi sebagian orang adalah waktu un-
tuk beristirahat setelah enam hari lelah bekerja atau 
sekolah, waktu untuk berkumpul bersama keluarga, 
atau mungkin pula mendefinisikan sebagai waktu un-
tuk hangout bersama teman-teman. Saat bergabung 
dengan Terminal Hujan, aku punya makna baru untuk 
mengartikan hari Minggu, yaitu waktu untuk memba-
gi keceriaan dan ilmu kepada adik-adik di Terminal 
Hujan.

Sampai saat ini aku masih jatuh cinta dengan komuni-
tas yang sejak tahun 2016 berubah menjadi Yayasan 
Terminal Hujan ini. Dari banyak teman-teman yang 
aku kenal di Terminal Hujan dari awal gabung, kini 
sudah tidak aktif lagi, termasuk teman yang kali per-
tama mengajakku ke komunitas yang lokasi bela-
jarnya berada di halaman KUA Baranangsiang Bo-
gor. Anehnya, sebelum-sebelumnya aku yang tidak 
pernah lama gabung di komunitas, diTerminal Hujan 
malah kebalikannya. Adalah kebersamaan dengan 
adik-adik dan para kakak pengajar yang membuat 
rindu untukku kembali ke Terminal Hujan. Yang mem-
berikanku inspirasi untuk berkarya dan semangat da-
lam menjalankan setiap aktivitas. Rumah tempatku 
kembali di tengah kesibukanku bekerja saat ini.

Rumah Itu Bernama 
Terminalhujan

Haqi Fadillah 

Ketua
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1. Temani untuk beberapa waktu 

Sebaiknya jangan tinggalkan anak di hari per-
tamanya sekolah. Sahabat TH tidak rela me-
lewatkan momen bersejarah itu kan? Temani 
ia hingga beberapa waktu hingga buah hati 
mengenal dan mampu beradaptasi dengan 
lingkungan baru serta teman-teman barunya. 
Temani anak Anda seminggu atau sebulan 
sampai anak merasa kerasan. 

2. Kenalkan dengan gurunya 

Hari pertama sekolah, Sahabat TH harus mem-
perkenalkan si kecil dengan gurunya secara 
langsung. Perlihatkan jika Sahabat TH dan 
guru tersebut akrab satu sama lain. Ini mem-
bantu mengurangi kecemasan anak. Ia akan 
berpikir jika orangtuanya mengenal baik guru-
nya, dengan sendirinya tercipta rasa nyaman 
dalam diri si kecil. 

3. Bangun ikatan 

Jika si buah hati malu untuk berkenalan den-
gan sekelilingnya, jangan segan membantu-
nya. Sebisa mungkin sebelum meninggalkan-
nya sendiri, bantulah ia membangun ikatan 

dengan lingkungan. Misalnya mengajak anak 
makan bekal bersama dengan teman-teman di 
kelas atau bertukar makanan. 

4. Pastikan terlihat 

Di lingkungan baru, anak akan mudah merasa 
ketakutan. Bagaimana pun sesekali ia berusa-
ha mencari Anda agar membuat dirinya mera-
sa aman. Maka itu, sebisa mungkin berdirilah 
di tempat yang bisa terlihat olehnya. Dengan 
begitu, ia pun tahu kalau Anda selalu memper-
hatikannya setiap saat. 

5. Antar jemput 

Setelah beberapa waktu Sahabat TH bisa 
mulai meninggalkannya. Tugas Anda hanya 
sebatas menjemput dan mengantar. Ini dapat 
membantunya belajar mandiri ketika di seko-
lah tanpa kehadiran Anda. 

Jika si kecil membutuhkan waktu lama untuk 
beradaptasi, kunci utamanya adalah bersabar. 
Tak semua anak bisa dengan cepat beradapta-
si dengan lingkungan baru.

Tips Dampingi Anak di Hari-Hari Pertama 
Sekolah
Sahabat TH, setelah melewati Ramadan dan libur lebaran, saatnya anak-anak kem-
bali ke sekolah. Memasuki tahun ajaran baru, tentu masuk pula murid-murid baru di 
berbagai jenjang. 

Mungki ada Sahabat TH yang memiliki adik atau anak hendak masuk Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) atau Taman Kanak-Kanak (TK). Hal ini tentu menjadi tantan-
gan tersendiri bagi para orang tua untuk mengajarkan anak beradaptasi dengan ling-
kungan baru, bermain dengan teman-teman baru dan belajar bersama guru. 

Nah, Sahabat TH , berikut ini beberapa tips yang bisa dipratikkan untuk mendampingi 
anak-anak dalam masa adaptasi di sekolahnya.  
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