
1.     Newsletter Edisi Januari 2017 



2.     Newsletter Edisi Januari 2017 

Selamat Tahun Baru, Sahabat TH! Semoga kebaikan 

yang semakin luas di sekeliling kita mengiringi pergan-

ian kalender kali ini ya! Seperi semangat kakak-kakak 
TerminalHujan yang diperbarui usai pelaksanaan gath-

ering pengurus. 

Seperi kita tahu bersama, sejak Oktober 2016 lalu, 
TerminalHujan bertransformasi bersama jajaran pen-

gurus yang baru direkrut. Gathering pengurus adalah 

agenda utama di awal kepengurusan TerminalHujan 

2016-2017 ini. Tujuannya, merumuskan program ker-
ja – secara  umum maupun per divisi –dan juga mer-

ekatkan hubungan personal antar pengurus. Maklum, 

meski ada beberapa kakak yang sudah berkiprah sejak 

kepengurusan lalu, tapi lebih banyak lho wajah-wajah 

barunya. 

Nah, karena merupakan agenda utama, momen ini di-

manfaatkan betul untuk membangun koordinasi dan 

sinkronitas program kerja antar divisi, salah satunya 

dengan pembentukan standar operasional prosedur 

(SOP). 

Selain itu, acara gathering ini tak melulu diisi yang se-

rius-serius kok! Tapi, enggak seru dong, kalau diceri-

takan di di sini? Simak ya, keseriusan hingga keseruan 

acara ini di Laporan Utama THINK edisi kali ini. 

Kita juga punya cerita asyik dari kunjungan Claire Al-

lured, seniman dan traveler berdarah Inggris-Perancis 
yang bulan lalu mampir ke TerminalHujan, dan secara 

sepintas mengajar adik-adik soal seni face conscious-

ness. Apa itu ya? Jangan keinggalan baca laporannya 
di rubrik info kegiatan. 

Tak kalah seru, bulan lalu kami juga menerima kunjun-

gan dari kakak-kakak SMP Kuningan, Jawa Barat, yang 
memberi kampanye soal Palesina. Tujuannya, mem-

bangun kesadaran adik-adik untuk turut bersimpai 
atas konlik kemanusiaan berkepanjangan yang terjadi 
di Palesina.  

Tak usah berpanjang lebar, yuk langsung inip ngapain 
saja sih, kakak-adik TerminalHujan bulan lalu? 
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Pada ininya, acara ini adalah program kerja Divisi 
Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM). 
Karena sebagian besar dari pengurus Terminal-

Hujan 2016-2017 adalah wajah-wajah baru, maka 
perlu dibentuk sebuah forum untuk mengenal satu 

sama lain sebagai im. Sahabat TH, di tahun-tahun 
sebelumnya, gathering pengurus diadakan hanya 

satu hari, tanpa bermalam bersama. Kali ini, den-

gan perimbangan seperi yang disebutkan di atas, 
kami memutuskan acara berlangsung dua hari satu 

malam, Sabtu-Minggu 17-18 Desember 2016, di 
sebuah vila di kawasan Puncak, Jawa Barat. 

Apa sih yang terlintas di benak Sahabat TH keika 
mendengar kata gathering? Mungkin yang ter-

bayang adalah acara kumpul-kumpul lengkap den-

gan keseruan dan keceriaannya. Nah, agak sedikit 

berbeda dengan gathering pada umumnya, selain 

juga merekatkan hubungan antar pengurus, kami 

punya goal, yakni menyusun Standar Operasional 
Prosedur (SOP) TerminalHujan yag terdiri atas sink-

ronisasi program kerja-program kerja seiap divisi. 
Eits, tenang dulu, ada juga kok bagian seru-seruan-

nya, sabar ya! 

Hari Pertama 

Sabtu, 17 Desember 2016 pukul 14.30 WIB, waktu 
yang disepakai untuk keberangkatan kloter per-
tama menuju lokasi gathering di Puncak. Kami akh-

irnya berangkat sekitar pukul 15.30 WIB dari bela-

kang Terminal Baranangsiang menggunakan angkot 

sewaan, dan beberapa teman lain mengendarai 

sepeda motor. Teman-teman pengurus yang idak 
bisa berangkat siang, menyusul sore harinya. 

Agenda pertama gathering dimulai malam harinya, 

yakni pembahasan program kerja dan penyusunan 

SOP.  Malam itu, kalau Sahabat TH ingat, bertepa-

tan dengan pertandingan inal leg kedua AFF Cup 
Indonesia melawan Thailand.  Acara makan malam 

dilanjutkan dengan agenda pertama tersebut, baru 

dimulai setelah pertandingan tersebut usai. 

Sahabat TH, pengurus TerminalHujan dibagi atas 

dua im besar, yakni pengurus internal dan ekster-
nal. Pengurus internal adalah teman-teman yang 
focus mengurusi kegiatan belajar adik-adik dan para 

orang tua mereka, sedangkan pengurus eksternal, 

menangani hal diluar itu. 

Pada pemaparan program kerja tersebut, pengurus 
internal diberi kesempatan lebih dulu. Mulai dari 

Divisi Kurikulum, Bimbingan Belajar (Bimbel), Koor-
dinator Pengajar, Inventaris, hingga Community De-

velopmet (Comdev). Masing-masing divisi mema-

parkan apa yang akan dikerjakan dalam satu tahun 

kepengurusan ini. 

laporan utama

Gathering Pengurus 

Pepatah tak kenal maka tak sayang, itu pasi sudah basi banget di telinga kita ya? Tapi, mes-

ki terkesan klise dan old way, masih relevan kok untuk menjelaskan situasi tertentu. Salah 

satunya, apa yang baru saja kami jalani di Gathering Pengurus TerminalHujan. 

Pembahasan program kerja sesi pertama 
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laporan utama

Dari program-program yang sudah dipaparkan, te-

man-teman pengurus lain menanggapi dan mem-

beri saran. Oh ya, hadir dalam acara ini founder 
kami, Anggun dan Sela,  yang juga ikut memberikan 

masukan-masukan buat para pengurus. 

Divisi Kurikulum 

adalah satu tulang 

punggung kegiatan 

belajar mengajar 

Terminalhujan. 

Karenanya, butuh 

kejelian dalam 

meramu bahan 

baku pengajaran 

buat adik-adik, agar 

apa yang disampai-

kan tak menguap 

begitu saja. Kak 

Dito Mohammad 
Ikhsan (paling ka-

nan) sedang serius 

membahasnya.

Malam pun beranjak larut. Energi yang habis di per-

jalanan Bogor-Puncak hingga perbincangan seputar 
program kerja teman-teman internal tak mampu 

menghalau kantuk. Akhirnya, sekitar pukul 01.00 
WIB dini hari, sesi pertama ditutup dengan pema-

paran dari Divisi Comdev. 

Usai begadang dan 

berkutat dengan 

program kerja, 

perlu yang hijau 

dan segar untuk 

me-refresh kembali 

pikiran. 

Apalagi habis itu 

masih ada pem-

bahasan proker 

dari divisi tersisa 

yang belum sempat 

memberi paparan 

malam tadi. 

Tapi yang pening 
foto dulu lah, say 

cheers!! 
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laporan utama

Hari Kedua 

Esok paginya, kegiatan kembali dilanjutkan. Tetapi di 

awali dengan lari pagi sekitar kebun teh yang berada 

tak jauh dari vila. Dilanjutkan dengan sarapan, lalu me-

mindahkan ruang diskusi program kerja dari dalam vila 

ke halaman depan. 

Teman-teman pengurus eksternal yang kini beraksi. 

Dimulai dari bendahara, sekretaris, PSDM, dan ditutup 
oleh teman-teman partnership. Begitu banyak masu-

kan dan saran yang diperoleh satu sama lain, hingga 

tak terasa, matahari pagi yang sudah sepenggalah 

membubarkan diskusi panjang kali itu. 

Usai acara yang serius, teman-teman PSDM meny-

impan sesi games setelahnya. Inilah momen dimana 

semua pengurus lebur jadi satu tawa dan keseruan. 

Aneka permainan yang memacu gerak dan gelak tawa, 

menjadi penutup yang mengesankan. Tak hanya seke-

dar bercana tentunya, berbagai games tersebut sen-

gaja dimainkan untuk melaih team work yang baik, 
dimana naninya hal itulah yang akan berperan selama 
satu tahun ke depan. 

Bersamaan dengan azan zuhur yang berkumandang, 

kami pun sibuk bersiap membersihkan diri, untuk ke-

mudian pulang, dengan kostum baru pengurus Ter-

minalHujan. Dan tentu saja dengan idak melewatkan 
makan siang lebih dulu. 

Akhirnya, gathering pengurus TerminalHujan resmi di-

tutup dengan pembagian pin, tak lupa lupa berfoto ria. 

Apa yang telah kami rumuskan bersama dalam gather-

ing lalu, tentu menjadi tanggungjawab untuk mewu-

judkannya.  Sahabat TH, jangan lupa ikui dan dukung 
terus kegiatan kami ya! 

lanjut membahas proker walau mata masih ngan-

tuk. Semangat! 

Potret keceriaan pengurus melepas tawa dengan 

bermain games bersama. 

Oops..games mulai rusuh dan memakan korban 

tangan-tangan iseng.  
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Info Kegiatan
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Ada sosok pengajar  yang tampak mencolok di kegiatan 

belajar mengajar TerminalHujan beberapa waktu lalu.   

Ya, adik-adik memang sudah biasa kedatangan relawan 

pengajar tamu dari berbagai kalangan, namun tampak-

nya kali ini berbeda. 

Claire Allured namanya. Wanita berdarah Inggris-Per-
ancis, traveler cum seniman dengan proyek seni yang 

Ia beri nama FaceConscious. Apa itu? Tidak lain ada-

lah seni lukis atau gambar dengan objek utama sebuah 

wajah. Tak sekadar wajah, Claire mengekspresikan apa 

yang ingin ia ungkapkan ke dalam lukisan-lukisan wa-

jah yang ia gambar, dipadukan dengan warna-warni 

yang juga mengandung emosi tertentu. 

Info Kegiatan

Berkreasi dengan FaceConscious

Diskusi tentang seni face consiousness antara Claire Allured dan adik-adik SMP dan SMA Terminalhujan

Sebenarnya, ia datang ke Indonesia untuk sebuah 

pekerjaan di sebuah kawasan di Jawa Barat. Lalu me-

mutuskan untuk menjelajah Bogor, sampai akhirnya 

berkesempatan berkunjung ke Terminalhujan. 

Nah, kali itu adik-adik SMP dan SMA Terminalhujan 
pun diajari untuk menuangkan perasaan mereka den-

gan warna yang dipulas di atas kertas bergambar wa-

jah-wajah. Tentu saja, selain belajar memahami apa itu 

FaceConscious, para adik juga sekaligus berinteraksi 

dengan Claire yang sepenuhnya berbicara bahasa ing-

gris. Sambil menyelam minum air ya? Sambil mema-

hami seni, juga belajar berbicara bahasa asing. 

Apa sih manfaat FaceConscious ini, dan apa pula tu-

juannya? Itulah pertanyaan yang diajukan adik-adik ke-
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Info Kegiatan

pada Kak Peris Gultom, penanggungjawab kelas pada 
saat itu. Dari penjelasan Claire, dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan mengekspresikan perasaan tak selalu 

harus dilakukan denan menulis catatan harian. Den-

gan menggambar wajah dan segala pernak-perniknya 

lalu dipadukan dengan warna, seseorang bisa sekaligus 

menggali potensi seni dalam dirinya. 

Sebagai traveler, Claire mengaku sudah mengunjungi 

lebih dari 20 kota di dunia. Pengalaman dan apa yang ia 
dapat selama kunjungan-kunjungan tersebut lalu ditu-

FaceConsious adalah seni 

berekspresi dengan lukisan 

wajah. Claire Allured me-

nawarkan seni ini sebagai 

alternaif menulis diary yang 
jamak dilakukan untuk men-

catat kejadian dan emosi. 

Hal itulah yang dipelajari 

adik-adik. Mereka berkutat 
dengan kertas, pensil warna, 

kuas dan cat air yang disedia-

kan. Kelihatan menyenang-

kan ya! 

angkan dalam gambar-gambar wajah. Beberapa buku 

berisi hasil proyek FaceConscious ini telah ia terbitkan, 

dan rencananya akan terus ia lanjutkan. Pokoknya seru 
deh! 

Hanya sekitar dua minggu berada di Indonesia, Claire 

kemudian akan kembali ke Hanoi, Vietnam, kota tem-

pat ia inggal belakangan ini. Terimakasih Claire! We 
were lucky to have you here!   

perasaan dan emosi 

yang kompleks bisa 

dituangkan dan diek-

spresikan dengan 

hampir semua cara. 

Menggambar wajah 
dan bermain dengan 

warna adalah salah 

satunya. Tak hanya itu 

yang dipelajari para 

adik, kehadiran Claire 

juga memberi mereka 

moivasi dan inspirasi 
untuk mengenal dunia 

secara lebih luas, 

menginspirasi mereka 

untuk keliling dunia! 
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Info Kegiatan

Mengenal Palestina 

Sahabat TH, akhir Desember lalu, tepatnya 25 
Desember 2016, kami kedatangan tamu dari Kuningan, 
Jawa Barat. Santri-santri Pondok Pesantren Husnul 
Khoimah yang juga tergabung dalam Komunitas Al-
Quds Volunteer. 

Siapa sih Al-Quds Volunteer? Mereka adalah komu-

nitas yang berfokus pada memberikan pemahaman 

sekaligus membangkitkan semangat umat muslim di 

Indonesia agar peduli terhadap keadaan umat muslim 

di Palesina. Mereka melakukan penggalangan dana 
dan sosialisasi mengenai kondisi Palesina saat ini. Nah, 
seperi itulah kira-kira yang dipaparkan pada adik kelas 
4 Terminalhujan saat itu. Di Terminalhujan, sosialisasi 
mengenai Palesina disuguhkan dalam pemaparan 

yang diberikan. 

Sahabat TH, seperi yang kita tahu bersama, konlik 
di Palesina memang sudah terjadi dalam waktu yang 
berkepanjangan dan tentu saja mengorbankan begitu 

banyak nyawa. Karenanya, atas nama kemanusiaan, 

pemahaman yang diberikan kakak-kakak Al-Quds Vol-

unteer ini pening sekali bagi adik-adik Terminalhujan. 

Tetapi, bukan hanya soal Palesina saja lho. Kakak-kakak 
ini juga memberikan moivasi belajar kepada para adik, 
ada juga pembacaan dongeng inspiraif mengenai Pal-
esina. Terimakasih ya kak! Semoga pesan-pesan per-
damaian dan kebaikan yang diterima adik Terminalhu-

jan bisa menyebar juga ke komunitas-komunitas lain.  

Al Quds Volunteer dan jajaran pengurus Terminalhujan berfoto bersama usai kegiatan berlajar mengajar. Al 

Quds Volunteer datang dari Kuningan untuk membagi pemahaman seputar Palesina. 
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Ruang kakak-adik

Karya Adik Sahabat TH, di bawah ini beberapa dari karya adik-

adik Terminalhujan kelas 3 dalam bentuk gambar. 
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Ruang kakak-adik
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KABARELAWAN
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THInKIPedia 

Bapak Pendidikan Paman 
Sam 

Sahabat TH, masih ingat kan siapa bapak pendidikan 

kita? Ya, Ki Hajar Dewantara, yang punya nama kecil 

Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, dan mendirikan 

sekolah Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Nama Ki Hajar 
Dewantara terpampang mulai dari buku sejarah di 

sekolah, hingga poster pahlawan nasional yang bisa 

kita jumpai dimana saja. Tak heran, hampir tak ada 

orang Indonesia yang idak mengenalnya. 

Tapi tahukah kita bapak pendidikan Amerika Serikat? 

Negeri Paman Sam, yang konon adalah Negara adikua-

sa itu? 

John Dewey, dijuluki bapak pendidikan AS (Yusuhadi, 
2005).  Lahir di Burlington, Vermont, 20 Oktober 1859. 
Dalam bidang pendidikan, karirnya dimulai setelah lu-

lus tahun 1879 dari jurusan ilsafat. Tahun 1884 Dewey 
mendapat gelar doctor dari John Hopkins University 

dengan disertasi tentang ilsafat Kant. Sebagian be-

sar kehidupannya dihabiskan dalam dunia pendidikan 

dengan mengajar di sejumlah universitas di AS. Tahun 

1884 hingga 1894 ia menjadi pengajar di University of 
Michigan. 

Dewey kedmudian menulis buku tentang berjudul The 

School and Sociaty pada 1894. Buku ini memformulasi-
kan metode dan kurikulum sekolah, membahas ten-

tang pertumbuhan anak dan telah membantu mendi-

rikan sekolah baru bagi Social Research di New York.

Ia kemudian pindah tugas ke University of Chicago pada 

1894 dan menjadi kepala jurusan ilsafat, psikologi dan 
pendidikan. Di sini, Dewey mengembangkan aliran 

Pragmaisme bersama dengan Charles Sanders Peirce 
dan William James, di universitas ini pulalah Dewey 

memperoleh gelar Profesor of Philosophy pada tahun 
yang sama.

Ia pindah lagi ke Columbia University di Department 

of Philosophy pada 1904 hingga pensiun.Gagasan ilo-

sois Dewey yang terutama adalah problem pendidikan 
yang kongkrit, baik yang bersifat teori maupun prakik. 
Reputasinya terletak pada sumbangan pemikirannya 

dalam ilsafat pendidikan progresif di Amerika.

Dewey akhirnya meninggal dunia tanggal 1 Juni 
1952. Sepanjang hidup dan karirnya, Dewey telah 
banyak menulis buku maupun arikel mengenai teori 
pengetahuan dan metaisika, serta pendidikan. Buku 
yang paling pening adalah How We Think (1910) 
dan Democracy and Educaion(1916) merupakan karya 
yang fenomenal, Freedom and Cultural, art and Ekspe-

rience, The Quest of Certainty Human Nature and Con-

duct (1922),Experience and Nature (1925).

Diolah dari berbagai sumber 

foto: Isimewa
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