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Surat Redaksi
Sahabat TH, tidak terasa kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Segenap
keluarga besar Terminalhujan, pertama-tama ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah
puasa bagi Sahabat TH yang muslim.

Editorial

Nah, ngomong-ngomong soal bulan suci, Termi-
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nalhujan punya serangkaian kegiatan bertajuk
“Ramadan bersama Terminalhujan.” Laporan
lengkap mengenai keseluruhan rangkaian kegiatan itu akan kami muat di THINK edisi bulan de-

Pemimpin Redaksi
Reni Lestari

pan, sabar ya. Tapi, Sahabat TH bisa berdonasi
untuk kegiatan tersebut, caranya ada di poster
Ramadan bersama Terminalhujan, ya!
Selama Mei 2017, adik-adik tetap semangat belajar lho! Kakak-kakak volunteer dan pengurus
pun demikian. Mengawali bulan lalu, untuk menyegarkan semangat dan meningkatkan kapasitas kakak-kakak dalam mengajar, Divisi Kurikulum Terminalhujan menyelenggarakan kegiatan
capacity enhancement.
Adik-adik pun seperti biasa, selalu kedatangan
kakak-kakak volunteer baru. Salah satu yang
mampir ke ruang belajar kami bulan lalu adalah
kakak-kakak dari Komunitas Menebar Gizi. Kegiatannya seru dan asyik! Adik-adik belajar soal
gizi seimbang melalui permainan. Tidak usah
berpanjang kata ya, Sahabat TH, silakan nikmati
“sajian” kami bulan ini!
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Dalam sebuah organisasi, meningkatkan kapasitas anggota itu penting sekali lho.
Terutama untuk meningkatkan kinerja organisasi itu. Terlebih organisasi seperti Terminalhujan yang berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan. Otomatis
peran kakak-kakak relawan dan pengurus tak jauh berbeda dengan guru di sekolah. Jika guru dibekali latar belakang pendidikan profesi keguruan, apa yang bisa
menjadikan relawan pengajar setara?
Sahabat TH, ternyata dalam praktiknya, niat
saja belum cukup lho untuk berbuat baik. Benar sekali pendapat yang mengatakan segala
sesuatu itu perlu ilmu. Apalagi mengajar, aktivitas yang menjadi porosnya kelimuan. Capacity enhancement atau peningkatan kapasitas
bagi kakak relawan dan pengurus berangkat
dari pemikiran tersebut.
Senin, 1 Mei 2017, sebanyak 20 kakak relawan dan pengurus Terminalhujan mengikuti
acara ini. Pemandunya, kak Rut Eli Hadadsha
Hasibuan, lulusan Psikologi Universitas Atma
Jaya, Jakarta yang sekarang bekerja di Rumah Main Cikal bagian prekindergarten. Kak
Rut didaulat jadi pemateri karena pengalamannya yang bejibun terlibat dalam kegiatan

sosial anak-anak.
Seperti yang kita tahu bersama, biarpun menyenangkan, terkadang berhadapan dengan
anak-anak tidak semudah beriteraksi dengan
orang dewasa. Anak-anak mempunyai sisi
yang harus dimengerti untuk kita bisa masuk
ke dunianya, menjadi teman dan akhirnya
dengan mudah diajak belajar dan bermain
bersama. Dalam kesempatan yang baik itu,
kak Rut banyak membagi pengalaman dan
tips menghadapi anak-anak.
Misalnya, di tempatnya mengajar, banyak ibu
yang mengeluh anaknya sering tak mengindahkan perintah mereka , padahal saat sedang bersama kak Rut dan pada guru lain-

simulasi kegiatan belajar
mengajar, semangat kakak!
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Evaluasi hasil simulasi
kegiatan belajar mengajar

nya, anak-anak bisa bekerjasama dengan baik.
Dimana masalahanya? Ternyata anak-anak, tak
jauh beda dengan orang dewasa, cenderung
menyukai perintah yang langsung dan jelas lagi
serius
banget
kak
mikirnya

diucapkan dengan lembut, daripada omelan
yang tidak jarang dikatakan dengan nada tinggi.
Jadi, jangan marah-marah selagi meminta anak
berbuat sesuatu ya!
Ada pula materi tentang pendekatan inspiratif,
dimana belajar tak melulu dengan papan tulis,
spidol dan disampaikan dengan penjelasan panjang lebar. Belajar yang menyenangkan itu yang
mengaja anak terlibat dalam diskusi, menampilkan presentasi yang menarik, bermain game
asyik, praktik langsung bahkan denga metode
musical yang memudahkan anak mengingat materi belajar.
Teknik mengajar pun secara umum bisa diklasifikasi menjadi tiga jenis, yakni instruktur, motivator dan demonstrator. Masing-masing teknik ini
harus dipadukan dengan porsi yang pas untuk
menghasilkan gaya mengajar yang tidak hanya
baik tapi juga menyenangkan bagi anak-anak.
Simulasi belajar
Tak hanya belajar teori lho, setelah cas cis cus
tentang metode mengajar yang baik dan menyenangkan, kak Rut memandu kakak-kakak lain
untuk melakukan simulasi belajar. Di simulasi
yang pertama kami diminta untuk berpasangpasangan dan masing-masing berperan sebagai
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kakak dan adik. Panitia lalu membagikan kertas
kecil berisi sifat atau adegan yang harus diperankan setiap pasangan. Intinya, pemeran kakak
harus membujuk adik yang memiliki sifat atau
masalah tertentu untuk belajar. Sesi ini menjadi
penting karena sesame relawan pengajar berbagi mengenai pengalaman mengajarnya dan
cara mereka “menaklukkan” adik-adik dengan
masalah tertentu.
Setelah itu, beranjak ke simulasi kedua dimana
kami dibagi ke dalam beberapa kelompok. Satu

kelompok terdiri dari lima hingga tujuh kakak. Di
sesi ini, masing-masing kelompok memeragakan kegiatan belajar sebagaimana berlagsung
di Terminalhujan. Panitia kembali membagikan
potongan-potongan kertas berisi peran yang
harus dimainkan masing-masing kakak. Hasil
dari simulasi kedua ini lalu dievaluasi dan ditulis di atas kertas karton. Masing-masing kelompok kemudian mempresentasikan hasil simulasi
mereka, untuk dikomentari satu sama lain.
Begitulah Sahabat TH. Banyak sekali yang bisa

tahap terkahir simulasi,
presentasi!
dipelajari dari kegiatan ini. Selain meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan adik-adik, tentu
saja semakin mempererat hubungan sebagai sesama relawan. Semoga Sahabat TH juga tidak
lelah untuk berproses, belajar dan terus memperbaiki diri untuk kebermanfaatan bersama. Tetap
semangat!
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Bermain sambil “Bergizi”

Adik-adik Terminalhujan menerima paket gizi dari kakak-kakak Komunitas Berbagi Gizi.
Minggu, 14 Mei 2017, adik-adik dan kakak pengajar Terminalhujan kedatangan kakak-kakak
dari komunitas Menebar Gizi. Sahabat TH sudah kenal dengan komunitas ini? Menebar Gizi
adalah organisasi non profit yang bergerak di
bidang edukasi tentang gizi dan kesehatan dan
disampaikan melalui media kreatif.
Di Terminalhujan, kakak-kakak dari Menebar Gizi
bermain dengan para adik kelas 2 hingga 5 SD.
Mereka memperkenalkan konsep tumpeng gizi
seimbang (TGS). Tumpeng ini berisi makanan
dan minuman yang mengandung gizi seimbang
dan disarankan untuk dikonsumsi setiap hari.
Tak hanya mendapat penjelasan, adik-adik juga
diajak berinteraksi agar lebih paham materi yang

disampaikan.
Wah betapa pentingnya materi itu ya? Sebab
mengonsumsi makanan bergizi akan menunjang pertumbuhan anak-anak dan proses belajar
mereka. Bayangkan saja jika anak-anak makan
makanan sembarangan, pasti mudah sakit dan
menganggu waktu belajar dan bermain mereka.
Kunjungan kakak-kakak Menebar Gizi ditutup
dengan pembagian snack sehat kepada adikadik. Nah, harapannya semoga adik-adik Terminalhujan dan juga anak-anak Indonesia bisa tercukupi gizinya untuk tumbuh menjadi generasi
cerdas dan membanggakan. Aamiin.
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ini nih, permainan
tumpeng gizi seimbang...

kakak-kakak Berbagi Gizi bersama relawan Terminalhujan.
Terimakasih atas kunjungannya, kak!
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Hujan Asa di Belakang Terminal
Ada jaring cinta yang dapat kita gunakan untuk menjaring jiwajiwa –Bunda Teresa
Kebaikan mungkin ibarat lingkaran yang melingkupi setiap kita. Porosnya akan semakin membesar
jika bersinggungan dan bersatu dengan lingkaran
lain. Konon katanya, kebaikan punya cara kerja
sederhana, menyentuh naluri yang menjadi inti keberadaan manusia.
Hal itulah yang menjadi cikal-bakal terbentuknya
Terminalhujan 2011 lalu. Dimulai dari lingkaran
kebaikan yang dikembangkan Wan Aisyah atau
biasa dipanggil Umi Awan, mantan Ketua Dinas
Kesehatan Kota Bogor yang juga aktif di Pembinaan Kesejahteraan Keuarga (PKK) dan mengepalai Lembaga Perlindungan Anak Kota Bogor. Saat
itu, Umi Awan sudah tekun memberikan pengajaran dan pemberdayaan masyarakat yang tinggal di
Kampung Kebon Jukut, tepatnya di bantaran sungai belakang Terminal Baranangsiang.
Suatu kali, seorang alumni mahasiswa Universitas
Indonesia, Anggun Pesona Intan tergugah dengan
upaya yang dilakukan Umi Awan setelah kisah
perempuan paruh baya tersebut dimuat di halaman
muka salah satu koran lokal Bogor. Anggun pun
kemudian mulai berkorespondensi dengan Umi
Awan untuk ikut serta membantu pemberdayaan
masyarakat di Kampung Kebon Jukut.
Usai bincang-bincang tersebut, Anggun menyimpulkan, ternyata masih banyak anak-anak di sekitar kampung yang mengalami beberapa masalah
pendidikan, seperti kesulitan membaca, berhitung,
kebiasaan malas belajar. Masalah-masalah tersebut diperparah dengan kenyataan bahwa tempat
tinggal mereka berada tepat di belakang terminal
Baranangsiang, yang menyebabkan ancaman-

ancaman seperti turun ke jalan untuk menjadi
pengamen, tawuran, bahkan drop out dari sekolah
cukup tinggi.
Sampai di sini, teori lingkaran kebaikan di atas sudah cukup terbukti bukan? Tak cukup melibatkan
Umi Awan dan masyarakat Kebon Jukut, untuk
memperluas lingkaran kebaikan itu– yang menjadi
cikal-bakal Terminalhujan– Anggun mengajak serta dua temannya, Sela dan Mario untuk menyusun
sebuah kurikulum dan “rumah” bimbingan bagi
adik-adik yang tinggal di kampung Kebon Jukut,
sepanjang bantaran sungai Ciliwung. Awalnya, dilakukanlah asessment mengenai kebutuhan pendidikan adik-adik. Ternyata kemampuan baca tulis
hitung adalah hal yang menjadi prioritas untuk dilatih segera. Selain itu, keberadaan Umi Awan sebagai sosok yang dihormati oleh masyarakat Kebon Jukut juga sangat memudahkan Anggun, Sela
dan Mario memasuki kawasan tersebut.
Akhirnya, disepakatilah bahwa “sekolah alam”
tersebut diberi nama Komunitas Terminalhujan.
Ketiadaan tempat untuk berteduh menyebabkan
kami harus berpindah-pindah dan belajar di alam
terbuka, seperti di lapangan, trotoar, halaman kantor kelurahan, dan sebagainya. Oleh karena itu,
komunitas ini dinamakan Terminalhujan, karena
terletak di belakang Terminal Baranangsiang dan
jika hujan datang, kami harus bubar.
Dengan mengajak lebih banyak relawan, yang
awalnya terdiri dari sahabat-sahabat Anggun, Mario dan Sela, Terminalhujan sedikit demi sedikit
mulai berdaya. Jumlah relawan meningkat, tak
sedikit yang berasal dari luar Bogor seperti Jakarta
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hingga Cikarang, turut serta mengajar setiap Minggu pagi.
Sebelum menjadi seperti sekarang dimana kegiatan belajar mengajar berjalan relatif lancar, awalnya setiap kegiatan belajar akan dimulai, para relawan harus menjemput adik-adik satu persatu ke
rumah mereka. Namun, seiring waktu, hal tersebut
tak perlu lagi dilakukan. Saat ini, sebelum acara
belajar dimulai, adik-adik sudah dengan sendirinya berkumpul di halaman kantor KUA Baranangsiang, tempat kegiatan belajar mengajar kami
dilaksanakan. Ya, akhirnya atas izin otoritas setempat kakak-adik Terminalhujan menetap di halaman kantor KUA Baranangsiang.
Kabar lain yang menggembirakan, antusiasme
relawan diikuti pula oleh semakin banyaknya adik
yang menjadi peserta didik Terminalhujan. Penambahan jumlah adik Terminalhujan cukup signifikan,
dari semula hanya berjumlah 30 hingga 40, saat ini
meningkat menjadi 80 anak.
Community Development
Setelah empat tahun perjalanannya, Terminalhujan tidak hanya memfokuskan perhatian pada pendidikan adik-adik. Kami menyadari bahwa pendidikan adik-adik ditopang pula oleh kondisi ekonomi
keuarga mereka. Terminalhujan juga percaya, kondisi ekonomi yang baik akan meningkatkan kualitas
hidup, termasuk pendidikan para adik. Untuk itulah
kami juga melebarkan sayap ke pemberdayaan
ekonomi untuk ibu-ibu yang anak-anaknya belajar
di Terminalhujan.

dari cukup untuk membantu memperbaiki kondisi
ekonomi keluarga mereka. Karenanya, di tahun
kepengurusan yang baru ini, teman-teman Divisi
Community Development telah menyiapkan sejumlah program kerja untuk pemberdayaan ibu-ibu.
Harapannya tentu saja tak hanya adik-adik yang
terbantu proses belajarnya, tetapi juga sejahtera
keluarganya.
Terminalhujan juga membudayakan menabung
baik bagi adik-adik maupun para ibu. Hal ini dilakukan dengan tujuan melatih ibu-ibu menyusun
keuangan rumah tangga yang lebih baik dan akhirnya diharap ikut membantu perekonomian mereka.
Kini, kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan
ibu-ibu masih terus berlangsung, tentu diiringi kerikil-kerikil kecil dan cerita peluh disana-sini. Tetapi
senyum yang merekah di wajah adik dan ibu Terminalhujan adalah “upah” yang memupus semua
rintangan. Terminalhujan adalah lingkaran kebaikan yang masih terus berusaha melebarkan poros.
Kami juga berusaha menjadi tempat bertumbuhkembangnya kebaikan yang lebih besar lagi. Uluran tangan donatur dan ketergugahan hati banyak
orang untuk berduyun-duyun menjadi relawan pengajar Terminalhujan, semoga bisa berbuah manis
seperti cita-cita para pendiri kami: menjadi sebab
bagi hujan asa di belakang terminal.

Pemberdayaan dilakukan dengan pelatihan-pelatihan dan produksi barang-barang bekas menjadi
barang bermanfaat serta memiliki nilai jual. Pelatihan yang sudah dilangsungkan antara lain, membuat bros sederhana dan membuat telur asin. Hasil karya ibu-ibu ini kemudian kami pasarkan, baik
melalui social media maupun event-event yang
diikuti Terminalhujan.

Tulisan di atas adalah buah karya Kak Reni Lestari, yang
dimuat dalam buku “Bogor Hujan Komunitas” hasil kolaborasi
dengan 31 komunitas di Kota Hujan. Sahabat TH yang ingin
memiliki buku ini, silakan intip akun instagram @bogor.
Namun, upaya yang kami lakukan ini masih jauh ngariung untuk info lebih lanjut.
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Sahabat TH, beberapa waktu lalu di kelas pre-school, adik-adik bermain sambil belajar mengkombinasikan warna. Bahan-bahan yang diperlukan, cat warna, kertas putih dan benang jahit. Caranya,
lipat kertas menjadi dua bagian, lalu celupkan benang ke cat air, taruh benang di dalam lipatan
kertas, dan tarik. Lalu ulangi sampai kertas penuh warna. Menyenangkan sekali lho, adik-adik membawa pulang karya mereka. Siapa tahu akan lahir seniman-seniman cilik dari kegiatan sederhana
ini. Di bawah ini potret kegiatan dan keceriaan adik-adik saat bermain dengan warna.
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5 Tips Ajari si Kecil Berpuasa
Sahabat TH, akhirnya kita kembali dipertemukan
dengan bulan suci Ramadan. Sahabat TH yang
memiliki adik atau anak kecil di rumah, sudahkah mengajarkannya untuk ikut berpuasa Ramadan? Anak-anak mungkin akan melontarkan beberapa pertanyaan seputar bulan Ramadan dan
kewajiban puasa, karena selain terpapar iklan di
televisi, anak juga mengamati orang tuanya berpuasa.

3. Tawarkan Anak untuk Belajar Berpuasa

Saat makna dan pengertian puasa telah disampaikan kepada anak, kamu dapat menawarkan
anak berpuasa untuk pertama kalinya. Tidak
dengan memerintah, namun tawarkan sebagai sebuah kegiatan yang menyenangkan dan
membanggakan. Mengajak anak dengan cara
yang menyenangkan itu seperti saat mengajak anak bermain. Mengajak anak dengan cara
Nah, Sahabat TH jangan sampai ketinggalan yang membanggakan itu seperti menantangnya
momen untuk memperkenalkan ibadah wajib melakukan kegiatan yang belum pernah ia lakupuasa sejak dini ke anak-anak. Namun, mem- kan sebelumnya. Pesannya tetap sama, mengabiasakan anak-anak berpuasa ternyata tak han- jak anak belajar berpuasa.
ya mempertimbangkan aspek fisik, tetapi juga
psikologis. Berikut ini lima tips yang bisa diterap- 4. Ciptakan Suasana Berpuasa yang Menykan untuk melatih anak-anak berpuasa.
enangkan
1. Bercerita Makna Puasa

Selain kesadaran diri, anak juga akan melihat
bagaimana orangtuanya menjalani ibadah puaIni adalah langkah awal melatih anak berpuasa. sa. Menciptakan suasana berpuasa yang meDengan bercerita kepada mereka tentang makna nyenangkan dapat membuat anak mau terlibat.
puasa, Sahabat TH dapat mengemasnya dalam Sahabat TH dapat memulainya dengan sahur
berbagai cerita yang menarik, termasuk pengal- yang menyenangkan, dengan persiapan dan
waktu yang tidak terburu-buru. Lakukan sahur
aman pribadi berpuasa saat masih kecil.
dengan gembira dan penuh syukur agar anak
pun menikmati sahur, dan tidak melihat orang2. Jelaskan Pengertian Puasa
tuanya lesu.
Anak bisa menerima perubahan apabila ia siap
menghadapi perubahan tersebut, termasuk saat
anak belajar berpuasa untuk pertama kalinya.
Oleh sebab itu, Sahabat TH perlu menjelaskan
pengertian puasa dan mengingatkan pada anak
beberapa hari sebelum bulan puasa dimulai.
Gunakan kata-kata sederhana pada anak yang
baru pertama kali belajar berpuasa, seperti tidak
makan dan tidak minum setelah sahur sampai
waktu berbuka. Ceritakan juga apa saja kamu
lakukan di rumah saat berpuasa, agar anak
dapat membayangkan apa yang akan terjadi.
Ekspresikan ibadah puasa dengan positif dan
menyenangkan, sehingga anak tertarik melakukannya juga.

5. Menyiapkan Makanan yang Tepat
Makanan yang tepat untuk anak yang belajar
berpuasa itu sesuai dengan kebutuhan dan kesukaannya. Siapkan makanan kesukaan anak
yang sekaligus bisa memenuhi kebutuhan energinya, dan jika memungkinkan, sajikan di piring favorit anak agar anak semangat makan saat
sahur dan buka puasa.
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