
     Newsletter Edisi Maret 2017 1.     Newsletter Edisi Maret 2017 



2.     Newsletter Edisi Maret 2017      Newsletter Edisi Maret 2017 

“If you’re in trouble, or hurt, or need, go 
to poor people. Thye’re the only ones 
that’ll help–the only ones.” 

(John Steinbeck) 

Mengisahkan tentang kesukarelaan me-
mang tak akan ada habisnya. Meski 
masalah-masalah bangsa menggunung, 
selalu bisa kita temui oase kecil bernama 
relawan dan semangat perubahan yang 
mereka bawa dan sebarkan.  Oase kecil 
itulah yang senantiasa berusaha kami peli-
hara di Terminalhujan hingga kini. 

Sahabat TH, memasuki Maret ini, saatnya 
THINK kembali hadir mengisahkan se-
mangat para kakak relawan dan adik didik 
Terminalhujan selama bulan lalu. Soal 
asyiknya menjadi relawan, sahabat TH bisa 
menengok artikel testimoni dari dua kakak 
dedengkot Terminalhujan, mudah-mudah-
an menginspirasi ya. 

Oh ya, tempat belajar kami bisa dimana 
saja lho selain di pelataran KUA Baranan-
gsiang setiap Minggu. Bulan lalu, adik-adik 
TH memenuhi undangan dari kakak-kakak 
Palang Merah Remaja (PMR) SMAN 1 Bo-
gor. Dalam acara ini, adik-adik mendapat 
banyak sekali materi pembelajaran. 

Tak lupa, ada pula dua kegiatan dari kakak 
Community Development. Ngapain lagi ya 
mereka bersama ibu-ibu Terminalhujan? 
Yang pasti masih seputar penguatan kelu-
arga. Simak kisahnya ya. 

Selain itu Sahabat TH, masih ada bebera-
pa cerita lagi yang akan kami bagi di edisi 
kali ini. Selamat menikmati ya! Dan jangan 
lupa, terus dukung kegiatan relawan di 
sekitarmu! 

Redaksi

Surat Redaksi

Editorial 

Penanggungjawab 
Haqi Fadillah

Pemimpin Redaksi 
Reni Lestari 

Tim Redaksi 
Titania Aulia , Wilda Yunieswai, 
Alfa Nugraha Pradana. 

Editor 
M Rizki 

Ftografer. 
Lufi Febriyanto
Ria Jamin 
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laporan utama

Be A Volunteer and 

Rock the World! 

Bulan lalu, tepatnya 18 Februari 2017, Indorela-
wan.org menggelar Kelas Manajemen Relawan 
Volumen I. Sebagai salah satu komunitas yang 
tergabung dan memanfaatkan fasilitas Indorela-

wan, TH diundang menjadi bagian dari kelas 
manajemen relawan yang pertama tersebut. 

Terminalhujan menjadi satu diantara 15 komuni-
tas yang hadir menjadi peserta. Selain diguna-

Sebanyak 15 perwakilan organisasi dan komunitas mengikuti kelas manajemen relawan 

yang digelar Indorelawan

Sahabat TH, pernahkan mendengar nama Indorelawan?  Nama situs ini populer di 
kalangan relawan se tanah air. Keberadaan media informasi ini menjadi amat pent-
ing, yakni sebagai wadah bertemunya komunitas yang membutuhkan relawan den-
gan calon relawan itu sendiri. Singkat kata, website ini adalah titik temu orang-orang 
baik dari penjuru negeri. 
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kan untuk berkenalan dengan satu sama lain, 
kelas ini juga digunakan untuk saling berbagi 
mengenai kendala dalam mengelola relawan 
hingga solusi untuk menghadapi hambatan 
tersebut. 

Informasi ini mungkin penting bagi Sahabat 
TH yang aktif menjadi relawan namun tak 
berkesempatan hadir dalam acara ini. Nah, 
secara umum, Indorelawan memperkenalkan 
konsep 4R dalam mengelola komunitas yang 
berbasis kesukarelaan. Apa tuh 4R? yakni Re-
cruit, Rock the job, Retension dan Reward. 

4R merupakan rangkuman dari proses re-
kutmen relawan, pembagian tugas, member 
penghargaan, hingga upaya mempertah-
ankan pada relawan di satu komunitas. Lalu, 
manakah dari empat aspek di atas yang pa-
lin penting? Well, untuk menjaring relawan 
potensial dan membentuk team work yang 
efektif kita tidak bisa melewatkan salah satu 
diantara empat proses di atas. 

Rock the World! 

Yang harus digarisbawahi dalam proses re-
krutmen adalah memahami kebutuhan ko-
munitas atau organisasi akan relawan. Sejak 
awal, perlu dipastikan calon relawan mema-
hami visi misi komunitas. Sesudah terjaring, 
relawan perlu ditempatkan berdasarkan ke-
mampuan ataupun minatnya. Pastikan mas-
ing-masing relawan bersedia dan mampu 
mengemban tugas yang diberikan, karena 
mereka pun harus dipastikan untuk rock the 
job! 

Nah, tak kalah penting adalah memberi peng-
hargaan atau reward usai relawan menyele-
saikan suatu tugas. Kenapa penting? Karena 
reward ini bisa member motivasi lebih bagi 
para relawan untuk meningkatkan kualitas di-
rinya. 

Selain itu, pekerjaan yang gampang-gam-
pang susah yakni mempertahankan relawan 
dalam waktu yang lama. Well, pasti akan se-
lalu ada siklus seleksi alam, tetapi tentu seba-
gai pengelola komunitas kita harus berusaha 
membangun atmosfer relawan yang kondusif. 
Caranya?  Salah satu cara dengan terus me-
nambahkan tanggung jawab kepada rela-
wan. 

Cara lain, rotasi pekerjaan. Buat atmosfer 
baru dalam organisasi agar relawan terdor-
ong untuk melakukan atau belajar hal baru. 
Dan jangan lupa, take fun seriously! Jangan 
hanya bekerja, namun jangan lupa untuk 
bermain dan berkumpul. Ajak relawan untuk 
mereleksikan kembali kerjanya selama ber-

gabung dalam organisasi. 

Tapi Sahabat TH, kata kakak-kakak Indorela-

wan, Kerangka 4R ini bukan sebuah rumus, 

melainkan panduan agar selalu menghormati 

relawan sebagaimana mereka menghormati 

organisasi yang akan dibantu. Mengutip dari 

Bang Gawtama (Sekolah Relawan), bahwa 

“mengurus relawan harus lebih professional 

dari mengelola perusahaan”, karena manusia 

adalah sumber daya yang meski tidak terba-

tas, tapi tak dapat diukur nilainya. 

Salam Relawan! 

Situs Indorelawan.org menjadi wadah yang mempertemukan calon relawan dengan ko-

munitas atau organisasi yang membutuhkan. 
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Di awal Februari lalu, tepatnya 5 Februari 
2017, Community Developmen Terminalhu-
jan kembali beraksi. Setelah pada blan lalu 
mereka diundang menjadi pemateri di desa 
terpencil dalam sebuah acara yang digagas 
himpunan mahasiswa sebuah perguruan 
tinggi, kali ini kakak-kakak ini kembali ke 
“habitat” nya membantu ibu-ibu Terminalhu-
jan.   

Kegiatan bertajuk sharing session tetang 
mengelola keuangan tersebut berlangsung 
selama kurang lebih satu jam, 10.30 hingga 
11.30 WIB. 

Tujuan utama kegiatan ini adalah memberi-
kan pengetahuan kepada para ibu menge-
nai bagaimana mengelola keuangan rumah 
tangga yang efektif dengan mencatatnya.  

Ayo, Bu, Kelola Uang 

dengan Benar! 

Selain itu juga memberikan edukasi men-
genai pentingnya menghitung pengeluaran 
beserta presentase maksimumnya terhadap 
pendapatan. Terakhir, menambah referensi 
dan ide ibu-ibu dalam mengelola keuangan 
rumah tangga yang baik. 

Wah menarik ya. Tentunya karena keuan-
gan adalah salah satu aspek penting dalam 
rumah tangga. Sayangnya, kebanyakan ibu 
rumah tangga tidak memahami dengan be-
nar mengenai manajemen keuangan rumah 
tangga yang baik. Diharapkan, setelah da-
pat mengelola keuangan dengan efektif, hal 
tersebut akan berpengaruh pada stabilnya 
biaya kebutuhan pendidikan bagi para adik 
Terminalhujan. 

Semangat ya bu! 

Keceriaan ibu-ibu Terminalhujan usai mengikuti sharing session mengenai pengelolaan 

keuangan rumah tangga dari kakak-kakak Terminalhujan. 
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Perihal belajar hampir tak ada batasan apa 

pun. Pendidikan formal tentu dijalani di seko-

lah, tapi “madrasah” yang sebenarnya ada di-

mana saja, kita bisa belajar kapan saja, dan 

dari siapa saja. 

Nah, kalau biasanya adik-adik Terminalhujan 

belajar setia Minggu di pelataran KUA Ba-

ranangsiang, kali ini mereka diundang oleh 

Bersama Kakak-Kakak PMR 

Smansa Bogor

kakak-kakak dari Palang Merah Remaja (PMR) 

SMAN 1 Bogor. Kegiatan belajar bersama ini 

berlangsung Sabtu 18 Februari 2017 di Taman 

Heulang. Apa yang dipelajari adik-adik dari 

kakak PMR Smansa sebenarnya masih sep-

utar pelajaran formal seperti di sekolah. Tapi 

ada kejutan loh di akhir acara. Apa tuh? 

Sabtu, 18 Februari 2017 tepatnya pukul 07.30 

WIB, adik-adik TH sudah berkumpul di depan 

sekretariat Terminalhujan. Hari itu, 27 adik terpi-

lih berkesempatan untuk belajar bersama PMR 

Smansa. Sebelum berangkat, untuk memasti-

kan kedatangan adik-adik, kakak pendamping 

dari TH mengabsen satu persatu peserta. Set-

elah lengkap, adik TH diberangkatkan dengan 

transportasi yang sudah disediakan panitia.

usai kegiatan belajar-mengajar, bersama kakak-kakak dari Palang Merah Remaja (PMR) 

SMAN 1 Bogor di Taman Heulang
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Kak Bustomi, Wakil Ketua TH, menerima ke-

nang-kenangan dari kakak PMR Smansa Bo-

gor 

dan 4 sedangkan kelompok 3 terdiri dari kelas 

5. Pembagian kelompok ini didasarkan pada 

sistem kegiatan belajar mengajar yang berkon-

sep kelas bergerak atau moving class. 

Jadi, setiap 20 menit sekali, adik-adik akan 

berpindah untuk mendapatkan  materi yang 

berbeda. Materi yang diberikan diantaranya 

B.Inggris, matematika, pengetahuan sosial 

dan seni budaya.

Sahabat TH, adik-adik terlihat bersuka cita, 

apalagi setelah belajar dan makan siang, ada 

permainan yang diberikan oleh panitia. Setelah 

acara selesai, adik-adik diantar pulang kembali 

oleh pendamping ke rumah masing-masing.

Ini nih kejutannya. Selain belajar bersama, 

dalam kegiatan ini, PMR SMAN 1 Bogor juga 

mendonasikan buku bacaan dan buku pelaja-

ran untuk adik-adik Terminalhujan. Wah, teri-

makasih banyak ya, kak! Buku-bukunya pasti 

berguna bagi keberlangsungan belajar men-

gajar kami di Terminalhujan. 

Jumpa lagi lain waktu ya! 

Setibanya di lokasi, adik TH dibagi ke dalam 

beberapa kelompok. Kelompok 1 terdiri dari 

kelas 1 dan 2, kelompok 2 terdiri dari kelas 3 

Gilang Pradita, 

salah satu relawan 

pengajar Terminal-

hujan menerima 

paket buku dari 

kakak PMR SMA N 1 

Bogor. 

Terimakasih ya kak 

sudah mendukung 

kegiatan belajar-

menjagar kami 
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Tepatnya mahasiswa S2 PPM School of Man-

agement, dimana salah satu pendiri Terminal-

hujan, Anggun Pesona Intan menjadi penga-

jarnya. Eka Nurul Agusta sebagai pentolan 

Comdev kembali didapuk menjadi narasumber 

kuliah ini. 

Perempuan yang tengah disibukkan dengan 

skripsi ini memberikan pemaparan dalam 

mata kuliah community awareness, yang juga 

merupakan community development project 

ke komunitas-komunitas yang berada di seitar 

PPM. 

Eka berkesempatan membagi pengalamannya 

tentang kegiatan pengembangan komunitas 

Comdev TH Goes To PPM Management

Luar biasa loh, pergerakan kakak-kakak Community Development (Comdev) Termi-

nalhujan! Selain mendampingi ibu-ibu Terminalhujan dan diundang mengisi materi 

pada acara tertentu, Comdev TH juga sempat diminta memberikan materi di depan 

mahasiswa S2! 

yang ia lakukan selama ini bersama Terminal-

hujan. Ada pula sedikit penjelasan soal social 

entreprenership sebagai bagian dari pengem-

bangan komunitas. 

Wah seru ya, yang pasti, semakin banyak “ke-

luar kandang” semakin banyak pula kebaikan 

dan inspirasi yang dibagi kepada teman-teman 

di luar sana. Tentu kita berharap, semangat 

relawan tumbuh subur dimana saja sehingga 

persoalan pendidikan dan pengembangan ke-

luarga menjadi tanggungjawab yang dipikul 

bersama-sama. 

Suasana kelas di kampus PPM School of Management, Jakarta Pusat, saat Eka Nurul Agusta 

memberikan pemaparan soal kegiatan community development di Terminalhujan
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Ruang kakak-adik

Asyiknya Jadi Relawan
Opini 

SahabatTH, kali ini saya diminta untuk mem-

buat semacam tulisan tentang “Asyiknya Jadi 

Relawan”. Nanti akan saya ceritakan semua 

tentang suka dan duka jadi seorang relawan. 

Dibalik asik itu selalu ada suka dan dukanya, 

jadi akan saya bahas semua.

Sebelum masuk kesana, apakah kalian tahu 

apa itu relawan? Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia relawan memiliki arti sukarelawan, 

yaitu orang yang senang menolong orang lain 

tanpa harus mengharapkan imbalan. Ya mirip 

dengan prinsip menolong dalam agama, cukup 

berharap apa yang dikerjakan dalam menolong 

sesama manusia dapat diterima oleh Allah dan 

menjadi pahala untuk bekal di hari akhir. 

Orang-orang yang memiliki jiwa penolong se-

bagai relawan umumnya dianggap gila oleh 

sebagian orang. Kenapa? Karena mereka 

melakukan suatu pekerjaan yang tidak biasa 

dan tidak menghasilkan pundi-pundi rupiah.

Yang dicari oleh para sukarelawan adalah 

kepuasan batin karena telah menolong sesa-

manya yang membutuhkan.

Cukup dibalas dengan ucapan terimakasih 

saja rasanya lebih bahagia dari orang yang 

mendapatkan undian.Tidak terlihat memang, 

tapi itu yang terjadi.

Saya sudah lebih dari 3 tahun menjadi relawan 

serta pengurus di TerminalHujan, dan bebera-

pa organisasi relawan lain yang pernah dige-

luti. Banyak pengalaman yang pernah didapat, 

dari mulai bertemu dengan teman baru, pen-

galaman serta wawasan bertambah luas, dan 

melatih mental agar lebih percaya diri saat be-

rada di lingkungan masyarakat. 

Di Terminal Hujan ini para relawan selalu dat-

ing berganti, setiap minggunya ada saja orang-

orang baru yang ikut berbagi ilmunya, atau 

sekedar bermain bersama dengan adik-adik. 

Dari para relawan yang baru ini ada saja ilmu 

baru yang suatu saat nanti bisa digunakan. Se-

lain itu, di Terminal Hujan ini memiliki rutinitas 

mengajarkan mata pelajaran umum, bermain 

dengan berbagai macam bahan limbah untuk 

dijadikan suatu bentuk yang indah, atau seke-

dar bermain-main sambil menghitung angka, 

serta kosakata dari bahasa Indonesia dan ba-

hasa Inggris.

Selain suka, pasti ada dukanya. Dukanya kalau 

pada hari Minggu tidak ada waktu untuk dat-

ing ke Terminal Hujan, atau ketika ingin dating 

kesana cuaca sedang tidak bersahabat. Kalau 

lelah itu suatu hal yang wajar, karena di Termi-

nalHujan tenaga, dan ikiran menjadi banyak 
terkuras, walaupun tanpa sadar kemampuan 

terbaik sudah dikeluarkan semua.

Yahya Muharrikul 

Islam 

Humas
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Ruang kakak-adik

Meneladani Akar
Opini 

Sejak dulu saya selalu mengagumi akar. Ini ada-

lah bagian tubuh tanaman yang paling tidak ter-

lihat, namun justru paling kokoh dan berperan 

besar dalam menunjang kehidupan tumbuhan. 

Tujuannya hanya satu, mencarikan air untuk 

proses kehidupan. Ia gigih, tak berhenti meski 

dihadang batu atau jurang yang menganga. Den-

gan segala keyakinan, ia menembus, meliuk, 

mengantung, memutar, dan berjuta cara lainnya 

agar tiba di tempat air berkumpul. Akar begitu 

menjalani perannya dengan bersungguh-sung-

guh. Penuh tanggung jawab tanpa jumawa.

Menjadi relawan pendidik adalah cara saya un-

tuk meneladani akar. Darinya, saya belajar untuk 

memiliki Ambisi, agar pantang menyerah hingga 

mencapai tujuan. Ia juga menjalani tugasnya 

dengan Konsisten. Terus bergerak tanpa henti. 

Pelan namun pasti. Agar berhasil, maka ia selalu 

berAdaptasi dengan lingkungan yang ditemuin-

ya. Dihadang beton, batu, pasir, kerikil, sungai, 

adalah cobaan kecil. Ia lalu melebur bersama 

alam, berbaur, dan menjadi bagian dari lingkun-

gan agar tetap bisa melaju. Yang terpenting, di 

atas segalanya ia tetap Rendah hati. Akar tidak 

pernah menjulang, melawan takdirnya. Ia selalu 

membumi, seperti ilmu padi.

Menjadi relawan atau bahasa kerennya disebut 
juga dengan volunteer, merupakan pilihan set-
iap orang. Relawan menjadi tonggak sejarah pe-
rubahan suatu bangsa. Semakin bangsa terse-
but memiliki banyak relawan, maka bisa dinilai 
bangsa tersebut adalah bangsa yang memiliki 
nilai sosial tinggi. Bagi saya, menjadi bagian dari 
relawan pendidik adalah bisa mengetahui bah-
wa sejatinya manusia itu adalah untuk berbagi. 
Belajar menjadi manusia yang bisa menebarkan 
semangat posistif untuk terus maju, serta sejat-

inya para relawan mengetahui bahwa hidup itu 
bukan hanya sekedar materi. Dan kami telah 
merasakan rasanya berkehidupan sosial yang 
sebenarnya. 

Relawan pendidik fungsinya tidak lain adalah 
membangun pendidikan yang lebih memadai, 
terutama di daerah tertinggal. Karena hingga 
saat ini sistem pendidikan di Indonesia kalah 
bersaing dengan negara-negara lain. Mahalnya 
biaya dan sistem pendidikan yang masih terpusat 
di kota menjadikan sistem pendidikan kita yang 
tidak merata. Padahal masyarakat yang tinggal 
di wilayah pedesaan cenderung lebih banyak 
dibanding di kota. 

Nah, kalau menjadi relawan pendidik selain kita 
dikenal, kita juga bisa bertemu dengan orang-
orang hebat dari berbagai kalangan. Seperti mis-
alnya, dari kalangan pendidikan kita bisa ketemu 
dengan bapak Anies Baswedan, beliau merupa-
kan pencetus dari organisasi Indonesia Mengajar 
dan Kelas Inspirasi, serta Mahasiswa Mengabdi, 
yang dulunya menjabat sebagai menteri pendidi-
kan dan sekarang calon gubernur DKI Jakarta. 
Keren, bukan? Dari orang hebat yang peduli 
akan pendidikan di Indonesia, seperti beliau kita 
akan belajar mengenai banyak hal, terutama di 
bidang pendidikan yang tidak merata seperti ini.

Dan pernahkah kita sadari bahwa pendidikan 
adalah tanggung jawab kita semua. Bukan han-
ya tanggng jawab pemerintah, guru, dan orang 
tua siswa. Jika jawabannya ya, maka berhenti-
lah memaki. Pendidikan adalah tanggung jawab 
setiap yang terdidik. Alih-alih mengutuki sistem 
pendidikan yang tak kunjung beres, dana BOS 
yang alirannya masih simpang siur, kualitas guru 
yang mutunya mencemaskan, mengapa bukan 
kita yang memulai untuk menjadi pemberi man-
faat? Kita yang mulai menyalakan pelkita hara-
pan di benak setiap anak, bahwa pendidikan 
berkualitas itu bukan mimpi. Dan semua orang 
berhak mendapatkannya. 

Belajar menjadi manusia yang bisa menebar-

kan manfaat sebanyak-banyaknya khususnya 

untuk adik adik di Terminal Hujan. Relawan 

pendidik juga tidak melulu berbagi ilmu dengan 

masyarakat, setiap individu baik tua maupun 

muda bisa turut andil dalam berbagai gerakan 

sosial mengajar. Berdiam diri menyaksikan ket-

ertinggalan pendidikan yang terjadi di sekitar kita 

bukanlah sebuah solusi.

Gilang Pradita 

Pengajar
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THInKIPedia 

Perempuan Indonesia Mendunia 

Selamat hari perempuan internasional, Sahabat TH! Meski telat beberapa hari se-

moga tak mengurangi makna peringatan ini ya. Nah, dalam rangka merayakan hari 

peremuan internasional, Thinkipedia kali ini akan membahas beberapa perempuan 

Indonesia yang namanya mendunia. Sahabat TH pasti juga punya kan, tokoh perem-

puan inspiratif yang jadi idola.  Di bawah ini kami sajikan sejumlah nama srikandi 

Indonesia yang berhasil mencuri perhatian jagat internasional karena peran dan ke-

cakapannya. 

 Lyliana Natsir, Juara Dunia Bulutangkis 1. 

Hidup itu Pilihan. Jadi kita harus menerima 

resiko.

Wanita kelahiran Manado, 9 September 1985 ini 

adalah seorang pemain bulutangkis profesional 

yang berprestasi hingga di kancah internasional. 

Lilyana atau biasa dipanggil Butet, sebagai pe-

main ganda campuran pernah dipasangkan den-

gan Nova Widianto, Marikis Kido, dan Tantowi 

Ahmad. Dia pun juga pernah turun sebagai gan-

da putri bersama Vita Marissa dan Eny Erlangga. 

Yang paling diingat publik tanah air adalah ketika 

Lilyana Natsir bersama Tantowi Ahmad berhasil 

membawa pulang gelar juara All England setelah 

puasa gelar selama 33 tahun. Sebelumnya gelar 

tersebut pernah diraih oleh pasangan Christian 

Hadinata dan Imelda Wiguna tahun 1079. 

Desi Anwar, pembaca berita kelas dunia 2. 

Engkau boleh saja membual tentang kaki te-

lanjangmu yang telah menempuh jutaan mil. 

Namun jika kau tak pernah menjelajah ke 

dalam batinmu sendiri, engkau bagaikan tak 

pernah pergi kemana pun. 

Cerdas, independen, dan mandiri merupakan 

tiga karakter yang dapat mewakili Desi Anwar, 

perempuan yang dikenal sebagai jurnalis dan 
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pembawa berita di Indonesia ini memulai karirnya 

di salah satu TV Nasional, hingga kini memiliki 

acara sendiri di salah satu TV Swasta. Melalui 

acaranya, Desi Anwar banyak menginspirasi 

orang-orang di Indonesia untuk terus menjadi 

orang-orang yang haus akan informasi.

News anchor lulusan Universitas London ini, 

dikenal dapat berbicara dalam 3 bahasa, yakni 

Bahasa Indonesia, Inggris dan Perancis. Den-

gan kredibilitasnya yang sangat baik, Desi Anwar 

sempat beberapa kali memenangkan penghar-

gaan dan juga mewawancarai tokoh-tokoh hebat 

seperti Dalai Lama, Bill Gates, Presiden Amerika 

Serikat Barack Obama, Presiden Polandia Lech 

Walesa, Pemain bola Zinedine Zidane dan bera-

bagai tokoh isnpiratif lainnya.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan 3. 

RI, Mantan Direktur Bank Dunia. 

So much research has been done showing 

that woman is the most vunerable but also 

the biggest strength leading to economic 

progress. 

Siapa yang tak kenal perempuan satu ini, man-

tan Menteri yang menjabat di era Presiden SBY 

kelahiran Bandar Lampung, 26 Agustus 1962. 

Sebelum kembali diminta menduduki posisi 

Menteri Keuangan RI oleh Presiden Joko Wido-

do, 2016 lalu, Sri Mulyani adalah Direktur Pelak-

sana Bank Dunia.

Perempuan yang akrab disapa Ani ini juga pernah 

menerima penghargaan Madhuri and Jagdish N. 

Sheth International Alumni Award dari Univer-

sity of Illinois in Urbana-Champaign (UIUC). Ia 

menerima penghargaan tersebut dalam kategori 

Exceptional Achievement atas prestasi menon-

jolnya di tingkat nasional dan internasional.
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