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Surat Redaksi

Editorial

H

alo, Sahabat TH. Salam jumpa dan perkenalkan
THINK edisi perdana. Ini merupakan newsletter pertama selama 5 tahun perjalanan Terminal Hujan berkiprah di dunia pendidikan Bogor. Lima tahun itu bukan
waktu yang sebentar lho, sehingga kami rasa, untuk
lebih mendekatkan diri kami kepada Sahabat TH, pada
kepengurusan baru ini kami putuskan untuk menerbitkan saluran informasi yang memuat kegiatan-kegiatan kakak dan adik Terminal Hujan selama satu bulan.

Penanggungjawab
Haqi Fadillah
Pemimpin Redaksi
Reni Lestari
Tim Redaksi
Dessy Purwanti
Titania Aulia
Wilda Yunieswati
Laras Salsabila
Peris Gultom
Alfa Nugraha Pradana

Nah, yang tak kalah menarik lagi, akhir bulan lalu, tepatnya Minggu 23 Oktober 2016, kakak-adik TerminalHujan kedatangan tamu spesial. Mereka adalah kakakkakak dari Yayasan Mentari, Sahabat Bangsal Anak,
dan Yayasan Tangan Terulur. Yayasan Mentari adalah
lembaga nirlaba yang berfokus pada kampanye anti
perdagangan manusia. Berkedudukan di New York City,
Amerika Serikat, yayasan ini dimotori oleh dua wanita
yang kini didapuk menjadi juru bicara Presiden Barrack
Obama dalam bidang human trafficking, yaitu Sandra
Woworuntu dan Ima Matul. Kedua kakak luar biasa ini
mengunjungi kami, didampingi kakak-kakak lain yang
tak kalah luar biasa dari Yayasan Sahabat Bangsal Anak
dan Yayasan Tangan Terulur. Mau tahu apa yang mereka
bagi pada kakak-adik TerminalHujan? Simak reportase
mengenai keseruan kegiatan kami akhir bulan lalu di
kolom Laporan Utama.

Fotografer
Lutfi Febriyanto
I Gede Supawan
Kontak , kritik/saran
terminal.hujan@gmail.com /
087772387737

Selain itu, ada beberapa kegiatan lain di luar TerminalHujan yang kami ikuti. Sahabat TH juga bisa dengan mudah mengikuti kegiatan-kegiatan kami melalui
akun media sosial kami. Demikian, semoga hadirnya
newsletter ini beneran bisa mendekatkan kakak-adik
Terminal Hujan kepada Sahabat TH sekalian. Tetap stay
tuned, dan salam relawan pendidik!

Redaksi
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Lawan Perdagangan Manusia!
Perbincangan mengenai perdagangan manusia atau lebih dikenal dengan istilah
human trafficking memang cenderung tak banyak tersorot ke ruang publik secara
luas, khususnya di Indonesia. Padahal, Indonesia memiliki angka yang signifikan soal
perdagangan manusia, berbanding lurus dengan angka pengangguran dan jumlah
tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sasaran perdagangan manusia adalah wanita
dan anak-anak, untuk akhirnya dijadikan penjaja sex. Lalu bagaimana menyampaikan materi yang bukan “makanan” anak-anak ini kepada adik-adik TerminalHujan?

“Kumaha, ngartos sadayana?” Tawa kakak-adik
Terminal Hujan akhirnya pecah saat Nabila bertanya dalam bahasa sunda, setelah bercerita
panjang –dalam Bahasa Indonesia– tentang
pengalaman pahitnya hampir menjadi korban
perdagangan manusia. Nabila, perempuan asal

Cianjur itu cukup beruntung karena berhasil
melarikan diri dengan melompat dari lantai 2
sebuah penampungan wanita “siap jual” di Pulau Batam. Nabila sebelumnya diiming-imingi
kerja di Jakarta dengan gaji menggiurkan, dan
diboyong ke ibu kota lalu kembali dipindahkan

Ima Matul, salah
satu pendiri
Yayasan Mentari,
sedang bercerita
pegalamannya
menjadi korban
perdagangan manusia! Kak Ima ini
terkenal sebagai
mantan TKW yang
diangkat menjadi juru bicara
Presiden Barrack
Obama lho!

gapura inilah Nabila dan puluhan perempuan
lain rencananya akan dipekerjakan di sebuah
Di Pulau yang berbatasan langsung dengan Sin- kawasan prostitusi. Nabila kini kembali ke
ke Batam.
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kampung halamannya di Cianjur, bersama
Yayasan Mentari melakukan pemberdayaan
kepada ibu rumah tangga, dan tak lupa, seperti yang ia lakukan di Terminal Hujan, menyebarkan kewaspadaan akan bahaya perdagangan manusia.

Cerita Nabila yang nyunda, agak berbeda
dengan pengalaman Ima Matul dan Sandra
Woworuntu. Keduanya kini dikenal luas sebagai anggota penasehat Presiden Amerika
Serikat Barrack Obama dalam bidang perdagangan manusia. Sandra dan Ima memiliki
cerita yang kurang lebih sama, sama-sama
mengalami penyiksaan dan ketidakadilan
selagi bekerja di negeri Paman Sam.

Bedanya, sebelum tergiur dengan gaji ratusan
dollar AS, Sandra terlebih dahulu bekerja di
sebuah bank swasta di Jakarta di akhir Orde
Baru. Krisis ekonomi saat itu membuatnya
tak pikir dua kali untuk menerima tawaran
bekerja di luar negeri. Nyatanya, pekerjaan

Tak kalah seru, Sandra Woworuntu pun membagi kisah
hidupnya sekaligus menggugah kesadaran adik-adik tentang bahaya perdagangan manusia
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kalau yang tengah namanya Nabila. Selain bercerita, tiga
kakak itu juga memberi adik-adik kuis untuk lebih menanamkan kewaspadaan terhadap perdagangan manusia.
seru ya!

dan gaji yang dijanjikan berbanding terbalik
dengan kenyataan pahit yang diterima Sandra. Ia justru dijual dan disuruh bekerja melayani pria hidung belang.

Sementara Ima, selepas lulus SMA ia berangkat ke Amerika sebagai asisten rumah tangga. Ima bercerita, selama bertahun-tahun
bekerja, ia tak pernah sekalipun menerima
gaji. Sebaliknya, yang didapat hanyalah penyiksaan yang seakan tak pernah habis. Serupa dengan Nabila, disaat sudah tak tahan
dengan perlakuan majikan, Ima kabur dari
rumah tersebut, juga dengan melompat dari
lantai dua.

Sayangnya, ketidakadilan yang diterima Ima
tak berhenti di sana. Perlindungan pemerintah terhadap warganya yang bekerja di luar
negeri, khususnya di sektor domestik memang masih sangat rendah. Pihak Kedutaan
Besar RI (KBRI) mengaku tak bisa berbuat
banyak mengingat surat-surat dan visa milik
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Keceriaan adikadik usai mendapat wejangan
dari kakak-kakak
Yayasan Mentari.

Ima dipegang oleh majikannya.

jauh gimana?” seru Sandra ekspresif di depan adik-adik.

Singkat ceita, kerja keras dan nasib baiklah
yang akhirnya membuka jalan Ima dan Sandra ke Gedung Putih. Kini, bersama Yayasan
Mentari yang didirikan sejak 2014 silam di
New York, keduanya gencar menggalakkan
kampanye anti perdagangan manusia, tidak
hanya di Amerika Serikat, tapi juga di berbagai daerah Indonesia.
Cerita tentang Ima dan Sandra tentu sudah
tak asing lagi di telinga kita bukan?
Melawan Bahaya Perdagangan Manusia
Tidak hanya berbagi cerita, Ima, Sandra dan
Nabila, juga menyerukan pada adik-adik
TerminalHujan agar terhindar dari perdagangan manusia. Adik-adik diimbau untuk
tidak mudah percaya pada orang asing yang
menawarkan atau mengajak pergi ke satu
tempat. “Jangan mudah percaya sama orang
yang baru ketemu di jalan, bilang mau dijajanin, diajak main, nanti kalau dibawa pergi
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Pintu masuk bagi perdagangan manusia,
khususnya di kalangan anak-anak memang
berawal dari hilangnya kewaspadaan, baik
pada diri si anak maupun orang tua. Anakanak pada dasarnya memang masih dalam
perlindungan keluarganya, namun anakanak juga perlu diberikan pesan agar mawas
diri. Sebab niat buruk orang untuk menjaring
korban yang hendak diperdagangkan bisa
menghampiri kapan saja dan dimana saja,
seringnya ketika si anak sedang tak bersama
orang tua mereka.

Tak hanya itu, Sandra juga membagikan
sebuah buku komik bertajuk “Impian Dewi”.
Buku ini bercerita tentang seorang gadis
desa yang dibujuk bekerja di kota sebagai
kedok dari perdagangan manusia. “Impian
Dewi” diciptakan oleh seorang seniman asal
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Pelaku perdagangan manusia punya seribu satu
News Mexico, Amerika Sekrikat, bernama Tiffa- cara untuk membuat para calon korbannya terny Pascal, bekerjasama dengan penerbit Cause perangkap. Cara-cara tersebut diantaranya:
Vision dan disponsori oleh Yayasan Mentari.
• Janji pekerjaan dengan gaji yang tinggi
Buku tersebut berisi informasi penting untuk
• Member barang mahal seperti perterhindar dari bahaya perdagangan manusia,
hiasan, sepeda motor, handphone dll
diantaranya:
• Janji menikah dan membawa ke luar
• Waspada dan jeli
negeri untuk kehidupan lebih baik
• Berhati-hati kepada orag asing terutama
• Situs online yang menjanjikan uang apabagi yang baru bertemu secara online
bila didatangi
• Jangan memberi data-data pribadi di si• Mengundang pesta atau makan malam,
tus online
member obat dalam minuman yang
membuat mabuk
• Apabila dapat tawaran bekerja, bicarakan dengan orang tua, orang yang dper• Membuat jatuh cinta dan percaya pada
caya atau instansi terkait
kekasih
• Selidiki mengenai pekerjaan yang dita• Tawaran bantuan yang membuat perwarkan
caya
• Tanyakan mengenai alamat lengkap
• Perangkap dengan cara mengancam
orang yang menawarkan pekerjaan. Tananggota keluarga.
yakan siapa yang akan menjadi majikan
dan status agen TKI. Tanyakan apa jenis Nah, Sahabat TH, adik-adik TerminalHujan hanpekerjaan dan berapa lama kontraknya. ya salah satu diantara komunitas yang mereka
• Jika melihat adanay kemungkinan perda- datangi dalam rangka kampaye melawan pergangan manusia, laporkan kepada polisi dagangan manusia. Melihat tingginya komitmen mereka untuk menyelamatkan anak-anak
atau pihak terkait
masa depan bangsa dari penyakit perdagangan
• Selalu hubungi nomor telpon local bila manusia, rasanya senang sekali ya? Kita juga
patut berbangga, sebab dua kakak tersebut dimelihat seseorang dalam bahaya
percaya Presiden Obama untuk melawan perdagangan manusia dari pusat pemerintahan di
Pelaku perdagangan manusia bisa siapa saja negara paling disegani di dunia.
tanpa kita duga, pria, wanita, tua dan muda.
Orang yang kita kenal melalui internet, orang
dari luar negeri, teman sekolah, agen tena- Karenanya, kita juga harus menebarkan kewasga kerja, sanak keluarga, pasangan kekasih, padaan tersebut pada orang-orang terdekat
pengemudi taksi atau bus, hingga pemilik kara- yang ada di lingkungan kita. Setuju ya? Yuk sama-sama kita lawan perdagangan manusia!
oke atau panti pijat.
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Mejeng di Festival Bocah Cilik
Akhir pekan di Bulan Oktober kemarin boleh dibilang salah satu waktu tersibuk buat kakak-adik
TerminalHujan. Minggu, 30 Otober 2016, disamping kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung seperti biasa, kakak-adik Terminal Hujan harus bagi-bagi mengikuti beberapa kegiatan sekaligus. Nah, satu
diantaranya, kami diundang menghadiri Festival Bocah Cilik di Bumi Perkemahan Cibubur. Ada sebelas
adik ditemani empat kakak yang diboyong ke Cibubur.
Mau tahu keseruannya? Simak ya!
“Iya, jadi tadi tuh kita ada talkshow tentang ‘revolusi mental’ gitu kak. Nah revolusi mental itu adalah
suatu perubahan untuk membangun masa depan yang dimulai dari diri sendiri seperti bangun pagi,
rajin membaca buku, bergaul dalam arti bermain, tidak terpaku pada gadget. Displin, tepat waktu dan
lain-lain,” ujar Dinda Astaria, salah satu kakak TH yang mendampingi adik-adik di festival ini.
Selain talkshow revolusi mental, ada apalagi kak Dinda?
“Tadi juga kita dengerin dongeng dari kak Ale yang berisi nilai-nilai kejujuran,” imbuh dia.
Sahabat TH mau tahu dongeng apa yang disampaikan pada adik-adik? Kata kak Dinda, dongeng itu bercerita tentang seorang raja yang sudah tua dan berniat mencari pengganti diantaranya rakyatnya. Raja
kemudian membagikan bibit pohon kepada orang yang berniat menggantikannya, lantas menyatakan
barangsiapa bisa menumbuhkan bibit itu, dialah yang akan menjadi raja.
Ada seorang anak yang ikut menerima bibit tersebut lalu mengikuti sayembara untuk jadi raja. Apa yang
terjadi? Beberapa waktu kemudian, pada saat yang telah ditentukan, si anak datang ke kerajaan dengan
pot tanpa pohon, berbeda dengan orang-orang yang membawa serta tanaman yang katanya hasil dari
bibit yang diberikan raja.
Siapa sangka, justru si anak dengan pot tanpa pohon itulah yang akhirnya diangkat menjadi raja. Loh,
kok bisa kak Dinda?
“Ternyata eh ternyata, orang-orang itu membawa tanaman yang mereka beli dipasar, bukan dari bibit
yang diberikan oleh kerajaan. Eh ternyata betul anak kecil itu, kalau bibit yang diberikan sang raja itu
sebelumnya sudah direbus selama tiga hari tiga malam, otomatis enggak akan tumbuh tanaman lah yaa.
Singkat cerita akhirnya anak kecil itu lah yang jadi raja karena kejujurannya dibanding rakyat lain yang
ternyata mereka membeli tanaman di pasar,” papar kak Dinda.
Wah menarik sekali ya dongeng yang diceritakan kak Dinda di atas. Pastinya memberi penguatan soal
sikap jujur kepada adik-adik Terminal Hujan dan peserta Festival Bocah Cilik lainnya.
Keseruan festival tak hanya berhenti sampai disana, kakak-adik TH juga diajari cara memanfaatkan barang-barang daur ulang menjadi barang yang memiliki nilai jual, salah satunya asesori bros. Kakak-kakak
dari Bank Sampah My Darling memberikan pelatihan membuat bros dari bungkus kopi dan botol bekas.
Serunya!
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Ini dia potret keceriaan adik-adik
TerminalHujan dan
para peserta Festival Bocah Cilik!

Foto bersama usai
acara, cheeeeers!
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unjuk karya di community festival
Selagi kegiatan belajar mengajar berlangsung
seperti biasa di Halaman KUA, belakang Terminal Baranangsiang, dan sebagian kakak-adik TH
ikut acara Festival Bocah Cilik di Cibubur, ada
keseruan lain, masih di sudut kota hujan akhir
pekan penghujung Oktober lalu. Apalagi kalau
bukan Community Festival yang diselenggaran
di Cibinong Square. Acara ini sebenarnya berlangsung selama dua hari, sejak Sabtu 29 Oktober hingga Minggu 30 Oktober.
Seperti yang sudah Sahabat TH ketahui, kami memiliki divisi Community Development atau biasa disingkat Comdev. Tahu kan? kakak-kakak Comdev tugasnya memberdayakan ibu-ibunya adikadik TH untuk menghasilkan karya yang bermanfaat secara ekonomi. Nah, karya itulah yang kami
tampilkan dan jual di booth TerminalHujan di Community Festival kemarin.

Ada bros dengan berbagai bentuk menarik
dan thumblre dengan ikon Kota Bogor pada
kemasannya. Untuk thumblre, ini merupakan
produk dari kakak-kakak fund rising. Hasil penjualan bros sepenuhnya diserahkan kepada ibuibu, sedangkan penjualan thumblre digunakan
untuk operasional Terminal Hujan.
Sahabat TH yang belum sempat mampir ke
booth TH kemarin, dan ingin memiliki bros
cantik karya ibu-ibu, atau thumblre unik khas
Bogor, bisa langsung menghubungi kami, atau
datang setiap Hari Minggu ke Halaman KUA,
belakang Terminal Baranangsiang.
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Be the change
you wish to see
in the world !
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The best way to find yourself
is to lose yourself in the sevice
of others
Mahatma Gandhi
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Haqi Fadhilah

“

diharapkan akan terciptanya
harmoni nan sinergis untuk
Terminalhujan yang lebih baik
ke depannya

“

Memasuki awal Oktober, kami
berbahagia sekali Terminalhujan kehadiran para pengurus
baru dari hasil open recruitment yang dilakukan di situs
indorelawan.org. Para pengurus baru ini akan bertugas
bersama teman-teman dari
pengurus sebelumnya yang
masih terus lanjut di periode
baru ini. Mereka akan mengisi setiap divisi yang ada di
Terminalhujan – terdiri dari
Sekretaris, Bendahara, Fund-

raising, Partnership, PSDM, Bimbel, dan Community Development. Bukan hanya yang statusnya masih anak kuliahan,
para pengurus baru ini ada yang masih SMA dan juga sudah
aktif bekerja. Dari berbagai latar tersebut, diharapkan akan
terciptanya harmoni nan sinergis untuk Terminalhujan yang
lebih baik ke depannya. Selain itu pula, adik-adik Terminalhujan menjadi tambah semangat belajar dan meraih prestasi.
12.

Newsletter Edisi November 2016

RELAWAN

KABA

Kenapa Mau Jadi Relawan TH?
Yahya Muharrikul Islam

“

Mengajar akan membuat kamu lebih pintar
dalam memanfaatkan ilmu...

“

Alasannya adalah dulu sempat ikut kegiatan seperti ini
di Kota Kuningan. Tapi kalau di sana sudah berbentuk
madrasah atau bisa disebut TPA. Walau begitu untuk
pengelolaan diurus oleh santri. Orang dewasa atau
ustadz hanya sebagai penanggungjawab dan pembina.
Setelah pulang ke Bogor dapat tawaran dari teman
sewaktu di MTs dulu. Dan berlanjut hingga sekarang.
Saya senang dengan kegiatan-kegiatan yang positif
seperti ini. Kalau kata babeh “mengajar akan membuat
kamu lebih pintar dalam memanfaatkan ilmu”. Saya
juga senang membangun jejaring dengan orang-orang
baru. Semakin banyak teman, maka semakin indah
hidup.

Anggun Yunianti
TH adalah salah satu wadah saya untuk mencapai cita2 saya yaitu terus
berusaha agar bermanfaat untuk banyak mahluk hidup, salah satunya
adalah
menyalurkan
ilmu seperti mengajar.
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Hania Sari

Menjadi relawan TH? Awalnya hanya ingin menghilangkan rasa jenuh karena aktivitas sehari-hari yang hanya
kuliah-pulang kuliah-pulang, begitu seterusnya.
Saya ingin melakukan aktivitas yang bermanfaat tentunya bagi diri saya sendiri dan orang banyak, namun
dengan syarat tidak di ruang lingkup kampus. Akhirnya
melalui mesin pencari google saya menemukan nama
“Terminal Hujan”.

“

TH merupakan kebutuhan bagi
saya. Karena belum lengkap rasanya kalau belum datang ke TH
dan bertemu dengan adik-adik
beserta relawan yang lain.

“

Karena lokasinya yang dekat dengan tempat kos dan
mudah diakses sekalipun saya harus berangkat dari
Cileungsi (tempat tinggal saya), akhirnya saya mulai
menjadi stalker akun Instagram TH. Hingga saya mendapat info bahwa TH sedang open recruitment pengurus
baru, tanpa pikir panjang saya langsung mendaftarkan diri untuk bergabung dan menjadi pengurus TH.
Baru sekali saja saya berkesempatan mengajar adik2
TH, saya sudah dibuat kecanduan untuk bertemu dan
mengajar adik2 lagi.

Saat ini, TH merupakan kebutuhan bagi saya. Karena belum lengkap rasanya kalau belum datang ke TH dan bertemu dengan adik-adik beserta relawan yang lain. Dimana mereka juga memiliki latar belakang yang beragam
dan sangat memotivasi saya untuk terus semangat mengejar mimpi.
Saya diajak sama teman sekolah buat datang ke TH, di sana dapetin suatu kejadian yang bikin saya tetap menjadi relawan TH.
Waktu itu saya lihat ada adik TH duduk sendirian di depan kelurahan sambil memegang buku tulis, pagi itu kegiatan KBM belum
dimulai jadi adik-adik masih sibuk main. Dari kejauhan bisa kelihatan kalau adik (perempuan) itu lagi baca, pas saya deketin dan
tanya “kenapa gak main sama yang lainnya, kok malah sendirian
di sini?” Dia langsung jawab “Gak ah ka aku mau belajar”.
Dari situ saya sadar bahwa waktu luang saya (hari minggu) mungkin adalah rezeki bagi mereka, selain adik-adik yang membuat
saya bertahan kakak-kakak pengajar memberikan saya banyak hal
bukan hanya soal kenyamanan namun juga kekeluargaan,

“

hingga 2 tahun berlalu dan sampai detik
ini saya bangga masih tetap menjadi relawan TH menghabiskan hari minggu saya
bersama mereka.

“
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