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S a h a b at T H , s at u ta h u n ke p e n g u r u s a n
Terminalhujan sudah berakhir. Karenanya THINK
edisi 12 kali ini adalah edisi pamungkas bagi
kakak-kakak pengurus 2016/2017. Selama bulan
September lalu, kami, para pengurus melakukan
evaluasi dan apresiasi bagi kakak-kakak yang
sudah berkontribusi.
Tak lupa, untuk menggan kan kakak-kakak yang
telah selesai masa bak nya, kami juga menjaring
relawan baru yang berniat bergabung dalam
kepengurusan selanjutnya. Seleksi berlangsung
dalam dua tahap, yaitu seleksi berkas dan
wawancara yang berlangsung dua putaran
selama dua minggu berturut-turut. Ada banyak
wajah dan energi baru lho yang siap mewarnai
Terminalhujan dan bermain serta berlajar
bersama adik-adik.
Nah, di kepengurusan baru ini, kami melakukan
perubahan struktur organisasi menjadi lebih
ramping dan sederhana, tapi tetap sama
asyiknya. Selebihnya, adik-adik belajar seper
biasa, tetapi tentu ada yang berubah karena
mereka harus juga beradaptasi dengan kakakkakak pengurus dan relawan yang baru
bergabung. Doakan ya, Sahabat TH, agar
kepengurusan yang baru dimulai ini bisa
membuat adik-adik lebih betah belajar di
Terminalhujan.
Selamat membaca THINK edisi 12!

@terminal_hujan
FB.com/terminalhujan

@terminalhujan
@terminalhujan
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Laporan Utama

Penutupan
Pengurus 2016/2017

“

Sayonara-sayonara
Sampai berjumpa pula
Sayonara-sayonara
Sampai berjumpa pula
Buat apa susah
Buat apa susah
Susah itu tak ada gunanya

Kamis, 21 September 2017 kami
menggelar acara evaluasi sekaligus
apresiasi bagi kakak-kakak yang sudah
selesai masa bak nya.

ayooo, Sahabat TH masih ingatkah
siapa yang memopulerkan lagu di
atas? Generasi 90-an pas familiar
dengan ga penyanyi cilik berjuluk Trio
Kwek-Kwek. Nah, “sayonara” biasanya
diucapkan sebagai tanda perpisahan,
seper kata pepatah, se ap yang
berawal pas berakhir.

Evaluasi dipaparkan oleh perwakilan
masing-masing divisi mengenai apa
yang sudah dilakukan satu tahun ke
belakang, capaian, hambatan dan
tantangan serta peluang untuk
perbaikan di masa yang akan datang.
Oh ya, kami juga memilih beberapa
kakak pengurus dan wali kelas untuk
diberi award atas pencapaiannya
mendampingi adik-adik.

Sahabat TH, tak terasa kepengurusan
Terminalhujan 2016/2017 sudah
berakhir, seiring dengan proses
rekruitmen kakak-kakak pengurus baru
yang juga sudah selesai.

Award tersebut diantaranya diberikan
kepada kak Andhika, Kak Hana dan Kak
A k, dan Kak Winda. Berikut ini
beberapa tes mony dari mereka,
simak ya!

H

”
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Laporan Utama
tersendiri. Support dari teman-teman
kurikulum, inventaris, koordinator
pengajar, dan wakil ketua TH sangat
membantu.
Hingga mendeka penghujung
kepengurusan, aku beralih ke
kurikulum kelas 3. Menjadi kepuasan
tersendiri ke ka berﬁkir untuk adikadik TH yang polos, nakal, dan
berbagai sifat kekanak-kanakan
mereka.

Andhika – Wali Kelas III
Berawal dari sebuah komitmen untuk
menjadi relawan. Mengiku berbagai
kegiatan relawan-relawan sosial melalui
indorelawan. Hingga suatu saat aku
ketahui kegiatan seru di dekat kost yang
aku temui di indorelawan. Terminal
hujan merupakan sebuah komunitas
yang saat ini telah resmi menjadi
yayasan yang bergerak di pendidikan
untuk adik - adik sekitar Terminal
Baranangsiang Bogor. Suatu wadah
kakak-kakak yang berbaik ha
meluangkan waktunya demi mengisi hal
posi f ke adik-adik.
Keakraban kakak - kakak TH seper
layaknya keluarga baru yang penuh
dengan drama.
Aku, Dika, awal masuk TH telah
dipercayakan menjadi wali kelas 3
bersama dengan Adel dan Kiki.
Menyampaikan materi untuk kelas yang
mudah bosan merupakan tantangan

Pada akhir kepengurusan, aku bisa
dipilih menjadi wali kelas terbaik,
suatu kebanggaan tersendiri. Sebuah
niat yang diwujudkan dengan ak f
hingga menjadi sebuah penghargaan.
Terima kasih untuk kakak - kakak yang
telah memilih kami sebagai wali kelas
terbaik.

“

Menjadi
orangbaik
tidaklahsusah,
jangankapok
menjadi
orangbaik
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Laporan Utama
teriak-teriak, jahil atau berantem, jadi
senang kalau ap minggu bisa
ketemu.
Di TH juga banyak belajar gimana cara
ngajar yang dak membosankan,
dak hanya di kelas 2 tapi kalau
sedang evaluasi, aku dengar kelas lain
juga kakak-kakak benar-benar
berusaha cari cara yang menarik agar
materi bisa tersampaikan dengan
menyenangkan. Keren lah pokoknya.

Hana – Asisten Pengajar
ajar Kelas
K
II
Selama di TH, yang belajar sebenarnya
bukan cuma adiknya tapi aku dapat
banyak banget pelajaran dari mereka.
Karena latar belakang ap anak
berbeda, itu yang bikin jadi unik.
Menyikapi ap anak juga dak bisa
sama, ini tantangan sendiri buatku.
Pernah suatu saat suara lagi habis, anakanak lagi pada teriak-teriak, belajar
matema ka sudah pada capek, akhirnya
main kotak pos biar bisa terkondisikan
lagi. Banyak banget sih aku belajar dari
kakak walas buat handle kelas kalau
pada bosen harus apa biar jadinya fun.

Semoga aku selalu dikuatkan buat bisa
berdaya dimana pun berada, terus
semoga bisa dak hanya kenal, tapi
juga memahami adik-adik supaya
kedepannya bisa makin kompak lagi.
Terima kasih.

“

Menyikapitiapanak
tidakbisasama,
initantanganbuatku

”

Ada lagi satu kejadian yang kuinget, pas
lagi is rahat ba- ba ada adik yang
nyamperin tarus nyodorin es iket gitu
tapi dengan sok cuek: "ini buat kakak."
Duh rasanya yang meleleh bukan esnya
aja tapi ha ku juga, he…he…he…. Ya
gitu, in nya mereka masih anak-anak
yang ha nya lembut walaupun juga suka
Newsletter Edisi Oktober
ober 2017
20
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Laporan Utama

A k – Wali Kelas I
Allah itu selalu punya cara roman s buat
nunjukkin jalanNya dengan caraNya,
salah satunya adalah mempertemukan
saya dengan komunitas Terminalhujan
melalui rekan kerja saya, Supawan
(thanks ya bro).
Pertama datang langsung jatuh ha
sama komunitas ini, bikin nagih untuk
datang lagi dan lagi sampai pada
akhirnya memutuskan untuk bergabung
di kepengurusan Terminalhujan periode
kerja 2016/2017 sebagai wali kelas I.
Yang luar biasanya, sungguh di luar
ekspetasi saya hingga meraih award
sebagai salah satu wali kelas terbaik
periode ini.
Penghargaan ini saya dedikasikan kepada
Allah SWT, terima kasih telah
mempertemukan A k dengan
Terminalhujan dengan caraMu yang
sungguh roman s, untuk Ibu yang selalu
mendukung apapun kegiatan A k, untuk
Tim Walisa (Wali kelas satu) yang luar
biasa brilian, Tim Walisa yang sering

aku bawelin; untuk Ardiansyah yang
sudah membantu merealisasikan ideide konsep kelas impian sampai larut
malam, saat sakit masih ditanya-tanya
bahan materi, untuk Dik Ane Haryanto
yang selalu aku resahin mamanya ap
rapat hari Jumat sampai malam dan
ambil jatah liburan hari Sabtu buat
rapat m dan minggu ke TH, untuk
Arvaliano yang se a jadi volunteer
tetap di Walisa, untuk kontribusi di atas
rata-rata volunteer lainnya.
Untuk Salsabila Audria, atas
sumbangan ide menyampaikan materi
an mainstreamnya dan ghibahnya
he…he…, untuk kakak Kurikulum
kesayangan, Kak Vita yang selalu sabar
dan bersukarela ngebawelin Tim Walisa
untuk terus-menerus meninjau sejauh
mana perkembangan adik-adik pada
se ap minggunya.
Untuk mbak-mbak Koordinator
Pengajar ketjeh, Den Rahayu yang
selalu menyiapkan volunteer ap
minggunya, makasih untuk Kakak-kakak
Asisten Pengajar kelas satu, Kak Lintang
dan kak Rimadina untuk sun kan segar
ide-ide penyampain materi ke adik-adik
serta untuk kakak- kakak Terminalhujan
semua, baik kakak-kakak pengurus
2016/2017! maupun kakak-kakak yang
telah berkontribusi untuk
Terminalhujan yang dak dapat
disebutkan satu per satu, sekali lagi
terima kasih. Kalian luar biasa
pokoknya! Let's appreciate yourself
with applause.
Newsletter Edisi Oktober 2017
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Info Kegiatan

REGENERASIPENGURUS
TERMINALHUJAN

B

erakhir sudah tahun kepengurusan
2016/2017. Sudah saatnya
Terminalhujan diisi dengan energy-energi
baru agar lingkaran kebaikannya terus
berputar. Sahabat TH, regenerasi personil
di sebuah organisasi merupakan hal yang
sangat mutlak untuk dilakukan karena
berkaitan dengan peremajaan, ajang
pembelajaran dan evaluasi diri.

Nah, berkaitan dengan struktur
kepengurusan tersebut, kami sudah
melakukan perampingan dan
penyederhaan lho. Eits, tunggu dulu,
kita simak dulu ya keseruan kumpul
perdana dalam rangka orientasi
pengurus yang dilakukan pada Minggu,
1 Oktober 2017 di Kelurahan
Baranangsiang, Bogor.

Proses rekruitmen pengurus baru, kami
lakukan selama hampir dua bulan,
dimulai Agustus hingga akhir September.
Prosesnya ternyata tak semudah yang
dibayangkan lho, karena terbuk waktu
yang dibutuhkan rela f tak sebentar,
mulai dari persiapan, pembentukan m
rekrutmen, menyiapkan media dan
publikasi, menyeleksi dan lain-lain.

Sahabat TH, kakak-kakak yang sudah
lolos seleksi pengurus masih kami sebut
dengan calon pengurus, karena belum
melalui proses pelan kan. Kakak-kakak
itu sebelumnya sangat antusias
mengiku kegiatan perekrutan
pengurus baru, dimana peserta datang
dari berbagai daerah, sekitar Bogor.

Tapi bersyukur, proses itu sudah kami
lalui dengan baik. Lebih dari 100 kakak
calon pengurus yang menda ar,
sebagian besar melalui pla orm
Indorelawan.org, terpilhlah 80 orang
pengurus untuk mengisi pos-pos
kepengurusan di empat bidang utama.
Newsletter Edisi Oktober 2017

Dengan niat baik dan semangat untuk
dapat bergabung menjadi bagian dari
Terminalhujan, calon pengurus
Terminalhujan melakukan proses seleksi
melalui dua terdiri dari tahap pengisian
formulir dan wawancara.
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Tepatnya Minggu 1 Oktober 2017,
penda ar calon pengurus Terminalhujan
yang terpilih menjadi calon pengurus
baru Terminalhujan periode 2017 /2018
melaksanakan pertemuan perdana di
kantor kelurahan Baranangsiang untuk
melakukan pengenalan atau orientasi.
Pertemuan perdana diisi dengan
penyampaian informasi tentang kegiatan
dan kepengurusan Terminalhujan,
diwarnai dengan games menarik. Tim
PSDM sebelumnya telah menyiapkan
serangkaian games perkenalan, untuk
mempermudah proses sosialisasi antar
pengurus dari masing-masing bidang.
Menurut tes moni beberapa kakak,
games perkenalannya sukses membuat
keadaan lebih cair, bersahabat dan
menghibur lho. Tak lupa, pani a
menutup sesi games perkenalan tersebut
dengan pemberian hadiah-hadiah di
seper buku, tumbler dan kaos.
Sahabat TH, acara orientasi baru
merupakan pintu pertama bagi calon
pengurus baru, meski pun kami sudah
siap sepenuhnya menjalankan tugas
masing-masing. Tetapi sehabis proses
tersebut, masih akan ada rapat kerja,
melipu program selama setahun

depan dan ditutup dengan pelan kan
pengurus. Barulah setelah melalui tahap
itu, kakak-kakak akan resmi disebut
pengurus Terminalhujan.
Nah, sekarang saatnya bercerita tentang
perampingan struktur kepengurusan
yang tadi sudah disinggung sedikit.
Sahabat TH, perampingan struktur ini
juga merupakan hasil evaluasi dari
kepengurusan di tahun sebelumnya.
Tahun ini kami membagi seluruh tugas
dan fungsi ke dalam lima bidang utama,
masing-masing dikepalai oleh wakil
ketua bidang, yang bertanggungjawab
kepada ketua. Bidang-bidang tersebut
antara lain;
Sekretaris
Bidang Pendidikan,
membawahi Divisi Bimbingan Belajar,
Divisi Wali Kelas, Divisi Kurikulum
dan Divisi Inventaris

Bidang Usaha dan PSDM
membawahi Divisi PSDM,
Divisi TH Store, Divisi Fundraising
dan Divisi Community Development

Bidang Keuangan
membawai Divisi Beasiswa

Bidang Humas dan Kerjasama
membawahi Divisi Humas,
Divisi Publikasi dan Sosial Media

Harapannya, dengan struktur yang lebih
sederhana ini, Terminalhujan bisa lebih
efek f dalam menjalankan berbagai
tugas, dimana yang paling utama adalah
belajar dan bermain bersama adik-adik.
Di edisi yang berbeda nan kami akan
membagikan cerita-cerita seru dari
kakak-kakak pengurus baru. Nan kan
terus ya!
(Diana)
Newsletter Edisi Oktober 2017
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Ruang Kakak Adik
Rumah
& Keluarga Kedua
Oleh: Rima Hanifati

Keuntungan lainnya dari pekerjaan dan
e ka bekerja sudah terlalu lelah, apa passion yang saya jalankan adalah saya
dak pernah bosan dengan melakukan
yang saya cari bukanlah is rahat
melainkan pelampiasan yang bermanfaat. keduanya. Keduanya saling melengkapi
ke ka saya sedang jenuh dengan salah
Mengu p dari sebuah kalimat “Hal
satunya.
terindah adalah ke ka pekerjaan dan
passion datang secara bersamaan”,
Saat bergabung pertama kali dengan
terlintas saya berpikir memang benar
Terminalhujan, saya sudah merasa
adanya. Pelampiasan bermanfaat yang
Terminalhujan menjadi rumah kedua
saya maksud adalah saya ingin
dan keluarga saya. Bagaimana dak,
menjadikan diri saya bisa bermanfaat
sejak awal saya datang ke
untuk orang lain. Menjadi relawan adalah Terminalhujan, saya sudah jatuh cinta
salah satu jawaban saya untuk dijadikan
dan rindu adik-adik yang saya ajar.
pelampiasan.
Namanya juga anak-anak yang selalu

K

Pilihan kenapa saya senang menjadi
relawan adalah saya sangat senang untuk
bertemu dengan orang baru, hal baru dan
yang pas adalah saya bisa melakukan
suatu hal untuk orang lain. Dan, hal
tersebut sangatlah sejalan dengan profesi
saya sebagai perawat di mana saya selalu
bertemu dengan banyak orang dengan
kondisi sedang sakit. Kepuasan tersendiri
dari mengerjakan pekerjaan saya dan
menjadi relawan adalah bisa melihat
orang lain tersenyum ikhlas walaupun ada
sisi lain yang saya dak ketahui.
Newsletter Edisi Oktober 2017

ber ngkah menggemaskan membuat
saya rindu se ap pertemuannya. Selain
adik-adik, bertemu dengan kakak-kakak
pengajar dari berbagai latar belakang
usia, asal, profesi juga membuat saya
rindu berkunjung ke Terminalhujan.
Se ap saya akan dinas sore ataupun
malam, saya juga akan selalu
menyempatkan diri untuk bertemu
dengan mereka terlebih dahulu karena
itu menjadi vitamin bagi saya ke ka
hendak bekerja, bahkan seper nya
sudah jadi candu.
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Ruang Kakak Adik

Beberapa dari kakak-kakak pengajar pun
juga sama halnya, ke ka mereka memiliki
kesibukan lainnya, tetapi tetap
berkontribusi di Terminalhujan dan
mereka juga sependapat bahwa
komunitas ini sudah menjadi keluarga
bagi mereka.
Tidak terasa sudah setahun saya
menjalankan keduanya secara bersamaan.
Bahagia rasanya ke ka melihat beberapa
adik baru dan kakak pengajar baru
bergabung di Terminal Hujan. Harapan
kedepannya adalah semoga kami yang
memiliki satu visi, misi, dan tujuan untuk
membawa Terminalhujan lebih baik lagi
dapat selalu bertahan, walaupun dari
kami memiliki pekerjaan atau kesibukan
lainnya di luar Terminal Hujan.
Newsletter Edisi Oktober 2017

“

sejakawal
sayadatang
keTerminalhujan
sayasudah
jatuhcinta
dan
rinduadik-adik
yangsayaajar
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Open Recruitment
Terminal Hujan
Bidang Pendidikan
Wali Kelas

Bimbingan Belajar Inventaris

KUA Baranangsiang, Jl Riau No. 3
Kota Bogor, Jawa Barat

Info lebih lanjut:
http://bit.ly/OprecPendidikan
@terminal_hujan
FB.com/terminalhujan

@terminalhujan
@terminalhujan

Thinkpedia
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MEREKA
ADALAH
MASADEPAN

FB.com/terminalhujan

@terminal_hujan

@terminalhujan

@terminalhujan

