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Selamat datang di THINK edisi perdana di
tahun kepengurusan baru!
Tahun kepengurusan 2017/2018 sudah
berjalan kurang lebih satu bulan. Kami
bersyukur karena banyak sekali energi posi f
datang dari kakak-kakak pengurus yang baru
bergabung. Energi posi f itu membuat adikadik Terminalhujan tambah ceria dan
semangat belajar, lho!
Sahabat TH, selama Bulan Oktober lalu
kakak-kakak Terminalhujan banyak
menerima undangan acara di luar.
Diantaranya, ada pela han pemanfaatan
dana komunitas dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), kegiatan IPB Mengajar, kegiatan
pameran Bogor Hujan Komunitas (BHK) dan
sosialisasi kakak pengurus Community
Development (Comdev) baru ke ibu-ibu
Terminalhujan.
Nah, seper yang sudah dijelaskan pada edisi
lalu, struktur kepengurusan tahun ini dibuat
lebih sederhana dan ramping, supaya
memudahkan koordinasi. Sahabat TH, awal
bulan ini, kami akan mengadakan rapat kerja,
dimana program-program kerja dari masingmasing bidang dan divisi akan disusun dan
dibahas bersama. Hasilnya akan kami
laporkan di THINK edisi mendatang.
Dukung terus kegiatan sosial kami, ya! Dan
selamat membaca THINK edisi 13!
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Laporan Utama

Foto dokumentasi Terminalhujan

PDKT Comdev
dengan Ibu Binaan Terminalhujan

4

Newsletter Edisi November 2017

Laporan Utama

“

TimComdev
mencoba
menggalisejauh
manaprogram
dariibu-ibu
binaanyangsudah
bergabungsejak
tahunlalu

“

Minggu, 22 Oktober 2017, kakakkakak dari divisi Community
Development (Comdev) yang baru,
berkumpul bersama ibu-ibu binaan
Terminalhujan. Pada perkumpulan
pagi itu, kakak-kakak Comdev dan ibuibu saling memperkenalkan diri.
Seper kata pepatah yang sudah
sangat usang “tak kenal maka tak
sayang.” Karena itu, perkenalan ini
diharapkan dapat mendekatkan kakakkakak dengan para ibu yang akan
bekerjasama di tahun kepengurusan
ini.
TimComdev mencoba menggali sejauh
mana program dari ibu-ibu binaan
yang sudah bergabung sejak tahun
lalu. Begitu pula para ibu, banyak

memberi masukan mengenai program
yang akan dijalankan ke depan.
Ibu-ibu binaan umumnya mengaku
senang dengan adanya program
Comdev Terminalhujan karena
memberikan mereka banyak
keterampilan dan pengetahuan baru.
Ada pula yang memberikan saran agar
m Comdev bisa mengembangkan sisi
pemasaran produk yang dihasilkan
oleh para ibu . Sebab selama ini
produk yang telah dibuat oleh ibu-ibu
sering menjadi invetaris saja dan
terhambat pada penjualannya.
Pertemuan pada pagi itu mengerucut
pada lima kesimpulan, antara lain,
pertama, Comdev Terminalhujan akan
melanjutkan program pengepulan
lin ngan koran dari program
sebelumnya. Lin ngan koran bekas ini
nan nya akan dirangkai menjadi
berbagai kerajinan tangan. Kedua,
membuat pela han cra ing dari
bahan daur ulang atau sampah.
Ke ga, menyelenggarakan pela han
pembuatan makanan ringan. Keempat
mengadakan penyuluhan-penyuluhan,
dan terakhir, tes kesehatan gra s.
Selain itu, untuk menjalin kerjasama
lebih erat, m Comdev dan para
ibusepakat untuk selalu mengadakan
pertemuan 2 minggu sekali. Semangat
ya ibu-ibu dan kakak-kakak! (Diana-Rosi)

Newsletter Edisi November 2017

5

Info Kegiatan

Jambore Komunitas
Kota Bogor
Foto dokumentasi Terminalhujan

M

engawali Bulan Oktober lalu,
Terminalhujan menjadi bagian
dari acara “Jambore Komunitas
Bogor” yang diselenggarakan oleh
Bogor Hujan Komunitas (BHK). Acara
digelar selama dua hari mulai 30
September sampai 1 Oktober 2017 di
GOR Pajajaran.
Sahabat TH, Terminalhujan menjadi
satu diantara puluhan komunitas di
Bogor yang mengisi stand di area
kegiatan jambore. Tentunya acaraacara semacam ini menjadi ajang
memperkenalkan komunitas ke
masyarakat luas, calon volunteer dan
calon donatur.
T
kami
Di booth Terminalhujan,
kami
memamerkan berbagai kerajinan
tangan hasil karya ibu-ibu binaan.
Se ap pengunjung yang datang

disambut dengan penjelasan
informasi seputar kegiatan
Terminalhujan. Kakak-kakak juga
menyiapkan games menarik bagi
pengunjung yang bersedia.
Nah, ngomong-ngomong acara ini
dibuka oleh Sekda Kota Bogor
mewakili Wali Kota yang berhalangan
hadir. Selain menampilkan puluhan
booth komunitas, jambore juga berisi
rangkaian kegiatan seru seper ,
bincang komunitas, pemutaran ﬁlm,
aksi komunitas, penampilan
komunitas dan ditutup dengan aksi
dari guest star.
Sahabat TH sempat berkunjung ke
ac a itu? Sudah mampir ke
k booth
acara
TH? Jika belum, jangan lupa datang ke
acara serupa lain kli ya. Biar tak
ke nggalan, iku terus perkembangan
kegiatan kami di social media.

97
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BelajarMengelola
BersamaOJK

S

ahabat TH, Sabtu, 8 Oktober 2017,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
bekerjasama dengan Terminalhujan
mengadakan pela han seputar
pemanfaatan dana komunitas
bertajuk “Manage your found to
sustain”. Acara dihadiri tak kurang dari
35 komunitas yang ada di Bogor.
Pela han itu dipandu oleh kak Aakar,
seorang konsultan keuangan yang
berpengalaman membangun
perusahaan dan komunitas.
Pada kesempatan itu, teman-teman
dar komunitas di Bogor diberikan
pengetahuan tentang bagaimana
mengelola keuangan komunitas
dengan baik. Dia mengisahkan
beberapa perusahaan dan komunitas
besar, tapi dak mampu mengelola
keuangannya, sehingga dak dapat
bertahan lama.

8
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Dalam membangun suatu
perusahaan, kata kak Aakar,
diperlukan suatu aturan kerjasama
dan catatan keuangannya yang jelas.
Meski melibatkan keluarga atau
teman dekat, bisnis harus didasari
kesepakatan hitam diatas pu h. Tidak
hanya mengandalkan saling percaya,
tapi harus ada bentuk komitmen yang
konkrit.
Untuk itu, maka semua transaksi
harus diawasi oleh pihak ke ga yang
mengaudit dan memperha kan se ap
transaksi. Kak Aakar menceritakan
bagaimana komunitas yang ia dan
teman-teman bentuk bisa menjaring
dana hingga ratusan juta rupiah
sehigga dapat terus berkegiatan.
Komunitas yang didirikan itu bernama
"Malang Care", bergerak di bidang
kesehatan.

Foto dokumentasi Terminalhujan

Kata kak Aakar,
ar, aawal
ar
w mula
pembentukan komunitas dimulai dari
membuat proﬁl, visi, misi, status
hukum, rekening bank, dan lain-lain.
Setelah semua siap, barulah
mengundang relawan dan beberapa
relasi dokter-dokter muda untuk
menjalankan aksi sosial ini.
Selain itu, ia dan temannya juga
mengundang atau menemui orangorang dari perusahaan untuk
menggalang dana. Pada awalnya
semua dijalankan dengan sukarela,
alias tak satupun dokter yang dibayar.

Kini semakin banyaknya dana yang
masuk dari berbagai donatur dan CSR
perusahaan, se ap dokter yang
bergabung diberikan "ongkos" se ap
aksi.
Menarik sekali apa yang disampaikan
kak Aakar dalam pela han tersebut.
Harapannya semoga Terminalhujan
dan komunitas-komunitas lain di
Bogor bisa mencontoh pengelolaan
uang yang baik itu, sehingga dampak
posi f bisa terus ditebarkan. (YahyaReni)
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S

ahabat TH, bulan lalu, tepatnya
Minggu, 22 Oktober 2017,
Terminalhujan menghadiri diskusi
pendidikan bersama Komunitas “IPB
Mengajar.” Acara ini juga dihadiri
beberapa komunitas yang ada di
Bogor dan sekitarnya, terutama yang
bergerak di bidang pendidikan.
Diskusi berjalan seru dan
menghadirkan beberapa pembicara
antara lain, Wali Kota Bogor Bima Arya
Sugiarto, Spesialis Perkembangan
Anak dan Dosen IPB Dwi Hastu , dan
Founder Bogor Ngariung Robby
Firliandoka.
Para pembicara membawakan materi
dengan tema yang berkaitan dengan
pedidikan karakter dan pengetahuan
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Untuk membuat perubahan, sebagai
pemuda hendaknya mempunyai
rencana dimulai dari hal kecil
kearifan lokal yang ada di Bogor.
Tujuan dari kegiatan tersebut tentu
untuk menguatkan dan menyadarkan
para pemuda akan pen ngnya
pendidikan karakter pada anak dan
peran pemuda sebagai generasi
penerus bangsa.
Sahabat TH, pendidikan karakter telah
menjadi fokus pemerintah dalam
beberapa tahun terakhir. Itu karena,
in dari pendidikan bukan hanya
membangun inteligensi dan
keterampilan anak, tetapi yang lebih
pen ng adalah menciptakan karakter
anak untuk menjadi harapan bagi
masa depan bangsa. Nilai-nilai
kearifan lokal umumnya sangat
ditekankan dalam membangun

Info Kegiatan
karakter anak. Kenapa? Sebab anakanak generasi kini dibesarkan di era
digital, globalisasi yang membuat
sekat-sekat antar negara nyaris tak
ada lagi. Kearifan lokal akan menjadi
kontrol diri dan proteksi dari dampak
nega f globalisasi.
Tentunya, membangun karakter anak
bukan hanya tugas guru di sekolah.
Selain orang tua di rumah, komunitaskomunitas pendidikan juga bisa memainkan peran yang sama pen ngnya,
karena menampung dan secara
kon nyu berinteraksi dengan anak.
Jadi, untuk membuat perubahan, kita
sebagai pemuda hendaknya
mempunyai rencana, yang dapat

dimulai dari hal kecil. Sahabat TH,
seper kata pepatah lama, “small is
beau ful”, rencana untuk mengubah
sesuatu atau memberi manfaat pada
lingkungan dapat dimulai dengan
melalukan hal-hal kecil yang posi f.
Dari hal-hal kecil itulah, dampak
posi f yang lebih besar akan muncul.
Yuk, Sahabat TH, jangan ragu untuk
melalukan hal posi f dan bermanfaat.
Bisa juga gabung menjadi relawan
atau volunteer di Terminalhujan,
terutama untuk mela h diri
mengajarkan anak tentang karakter
dan moral, serta kearifan lokal yang
ada di sekeliling kita. (Diana/Reni)

Foto dokumentasi IPB Mengajar
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Ruang Kakak Adik
Tempat
Sejuta Pelajaran
Oleh : Muhamad Ikhsan Ardiansyah

S

iang itu adalah hari Minggu yang
cukup cerah di penghujung tahun
2015. Tidak seper hari-hari Minggu
biasanya yang dihabiskan di kontrakan
tanpa melakukan sesuatu yang
berar , hari Minggu ini saya berniat
untuk datang memenuhi ajakan
seorang teman untuk mengajar di
komunitas yang bernama
Terminalhujan.
Awal mula ketertarikan saya dengan
dunia volunteering adalah ke ka saya
berkunjung ke sebuah rumah singgah
di Jakarta Timur. Rumah singgah
tersebut merupakan tempat belajar
bagi puluhan anak-anak jalanan yang
berada di sekitar Pasar Rebo. Yang
paling saya ingat ke ka melakukan
kunjungan tersebut adalah senyum
tulus adik-adik yang berada di sana. Di
tengah kerasnya kehidupan yang
mereka jalani, mereka masih bisa
menunjukkan senyum yang tulus dan
menyejukkan siapa saja yang
memandangnya. Semoga mereka
selalu sehat dan bahagia.
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Mulai hari itu, saya lebih sering
memperha kan anak-anak yang ada
di lampu merah, mulai dari mereka
yang berjualan, ngamen, ataupun
sekedar bermain-main dengan teman
sebayanya. Banyak hal yang terlintas
dipikiran saya saat itu, salah satunya
adalah “Apakah mereka enggak pergi
ke sekolah?” Bagaimana mereka bisa
menjalani hari-hari di masa yang akan
datang tanpa ilmu pengetahuan yang
memadai? Pikiran-pikiran tersebut
selalu menghantui saya se ap kali
melihat mereka. Daripada
memikirkannya terus-menerus lebih
baik saya melakukan suatu hal nyata
untuk mereka.
Gayung bersambut, seorang teman di
kampus mengenalkan saya pada
sebuah komunitas Pendidikan di
Bogor, dan disinilah saya sekarang, di
depan Posyandu di hari Minggu
penghujung tahun 2015. Yap!
Posyandu! Bukan, Bukan, saya bukan
sedang imunisasi disini, saya datang
kesini untuk mengajar,

Ruang Kakak Adik
banyak belajar dari mereka, belajar
bagaimana cara menyikapi hidup ini,
bagaimana tersenyum dengan tulus,
bagaimana cara bersenang-senang,
bagaimana jujur dengan diri sendiri
dan orang lain dan jutaan pelajaran
lainnya yang saya dapatkan dari
mereka.

akhirnya saya bisa melakukan suatu
ndakan nyata untuk lingkungan saya.
Pertama kali saya datang ke
Terminalhujan, seper orang-orang
baru pada umumnya, masih kaku,
kikuk dan dak tahu harus berbuat
apa-apa, untung saja kakak-kakak di
Terminal Hujan sangat baik, ramah,
sabar dan cekatan dalam
membimbing saya. Mulai dari kakak
yang dengan ramah menyambut saya,
kakak-kakak pengajar yang super
keren, obrolan setelah kegiatan
belajar mengajar dan senyum tulus
adik-adik Terminalhujan.
Ya! Senyum itu, senyum yang
membuat saya berada disini, senyum
yang mengajarkan banyak hal kepada
saya dan saya melihat senyum itu ada
disini dan sangat banyak!! Dalam satu
hari banyak pelajaran yang bisa saya
pe k, hal ini membuat saya datang
lagi dan lagi ke Terminalhujan. Secara
kasat mata memang saya yang
mengajar adik-adik di Terminal Hujan
namun sebenarnya saya lah yang

Terkadang saya ingin memutar
kembali waktu dan kembali ke masa
kanak-kanak, masa dimana suara ibu
dan adzan maghrib adalah alarm yang
mengaruskan kita untuk segera
pulang, masa dimana bermain hujan
dengan teman-teman lebih seru
dibandingkan nonton Youtube di
rumah, masa dimana sebuah
perselisihan dapat terselesaikan
dalam hitungan menit bahkan de k.
Namun semua itu sudah berlalu,
sekarang adalah saatnya mereka,
biarkan mereka menikma masa
kanak-kanak mereka, bermain,
bermain, bermain dan belajar,
sekarang tugas kita untuk
mengarahkan mereka karena mereka
adalah masa depan.

Foto dokumentasi Terminalhujan
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Thinkpedia

Mengenal Joget
ala

B

eberapa waktu belakangan, jagat maya Indonesia diramaikan oleh berbagai macam
video yang diunggah ne zen dengan meniru joget dalam lagu Baby Shark dari Pinkfog.
Banyak ﬁgur, mulai dari selebri , hingga pejabat publik, salah satunya Wali Kota Bogor
Bima Arya, beraksi dengan joget yang kemudian ramai disebut “Baby Shark Challenge” itu.
Sahabat TH, asal tahu saja, adik dan kakak Terminalhujan sudah mengenal joget
fenomenal itu jauh sebelum menjadi viral dan dikenal banyak orang. Kakak-kakak pun
sering menjadikan lagu dan joget Baby Shark sebagai pembuka sebelum kegiatan belajar
dimulai. Tak heran, karena meski baru booming di Indonesia pada 2017, lagu ini
sebenarnya sudah dirilis sejak 2015 lho! Mau tahu fakta menarik lain soal lagu ini? Yuk
simak!
Dipopulerkan di Indonesia oleh kelompok
mahasiswa baru UGM dan Dagelan
Ternyata joget ala Baby Shark di Indonesia
pertama kali dipopulerkan oleh
sekelompok mahasiswa baru Universitas
Gajah Mada (UGM) yang sedang mengiku
tugas ospek mereka. Para mahasiswa ini
sengaja merekam dan mempos ng
videonya ke media sosial dan direpost oleh
akun Instagram Dagelan. Akun itu
membuat tagar
#dagelanbabysharkchallenge dengan
mengadopsi lagu seri terbaru Baby Shark,
yang telah ditonton lebih dari 12 juta kali.
Diproduksi jagonya lagu anak
Pinkfong adalah perusahaan asal Korea
Selatan yang memproduksi berbagai video
edukasi sekaligus menghibur anak-anak.
Lirik yang sederhana, eduka f, dipadu
dengan video yang berwarna, menjadikan
Pinkfong salah satu channel anak yang
direkomendasikan.
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Liriknya sengaja diulang-ulang
Perha kan bahwa lirik lagu 'Baby Shark' tak
memiliki banyak kata, hanya beberapa kata
sederhana dan diulang beberapa kali agar
mudah menempel di otak yang mendengarkan, terutama anak-anak. Lagu Baby
Shark sendiri adalah lagu yang sederhana,
berisi syair untuk mengenal keluarga
ditambah kata-kata “doo doo doo” dan
diperagakan dengan gerakan simpel.
Akan dibuatkan versi Bahasa Indonesia
Bersiaplah, sahabat TH karena lagu ini akan
muncul dalam versi Bahasa Indonesia. Baby
Shark memang dilagukan dalam Bahasa
Inggris. Namun karena melihat antusiasme
yang nggi dari ne zen Indonesia, maka
Pinkfog memutuskan untuk membuat versi
Bahasa Indonesianya. Bahkan sudah ada
bocoran foto voice talent yang tengah
merekam lagu ini di media sosial. Kita
nan kan saja ya! (Reni)
*Diolah dari berbagai sumber

Mereka adalah Masa Depan..

