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Halo!

Sahabat TH, tidak terasa sudah kembali berjumpa di edisi Maret 
2018. Bulan lalu, kami kedatangan tamu spesial dari menara 
kembar Negeri Jiran. Ibu-ibu baik hati yang mengajak para adik 
bermain gembira. Simak ceritanya di laporan utama ya!
 
Kegiatan lain juga tak kalah seru. Ada kabar terbaru dari kakak-
kakak Comdev yang berkegiatan dengan ibu-ibu binaan 
Terminalhujan. Bikin apalagi mereka ya? Ikuti dalam laporan di 
info kegiatan. Selain itu, di edisi kali ini Sahabat TH juga 
berkesempatan menengok salah satu kegiatan paling penting 
kakak pengurus di luar belajar mengajar. Apakah itu? Temukan 
jawabannya di halaman-halaman selanjutnya ya! 

Nah, kabar yang tak kalah penting, kami sedang membuka 
pendaftaran pengurus untuk periode yang baru. Sahabat TH yang 
berminat menjadi bagian dari kepengurusan Terminalhujan, 
dipersilakan mendaftar. Informasinya ada di salah satu poster di 
edisi ini. Bias juga mengunjungi social media kami untuk info lebih 
lanjut. 

Tanpa panjang lebar dan ba-bi-bu lagi, silakan dibaca dan 
dinikmati keceriaan yang kami sajikan di edisi kali ini ya! Selamat 
membaca. 

Redaksi
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Laporan Utama
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wal bulan lalu, tepatnya Sabtu, 3 AFebruari 2018, Terminalhujan 
kedatangan tamu spesial lho. Para tamu ini 
daaing jauh-jauh dari negeri asal Upin-Ipin 
untuk bermain dan berbagi bersama adik-
adik Terminalhujan. Yup, mereka berasal 
dari Malaysia. 

Ada 40 ibu-ibu yang menamakan diri 
Petronita, yakni wanita yang bekerja atau 
istri dari karyawan perusahaan minyak 
pelat merah Negeri Jiran, Petronas. Namun, 

tak seluruhnya datang dari Malaysia, sebab 
acara ini terselenggara atas kerjasama 
dengan Petronita Indonesia. 

Ngapain ya ibu-ibu itu datang jauh-jauh ke 
Bogor? Kunjungan mereka sebenarnya 
sudah lebih dahulu di awali dengan mampir 
ke ibu kota dan ditutup dengan kegiatan 
charity di Terminalhujan. Kegiatannya 
diselenggarakan di Aula PPIB, 
Baranangsiang, Bogor.  
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CHARITY�EVENT
bersama�Petronita

Dokumentasi terminal Hujan
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Laporan Utama

Dimulai dengan makan siang bersama, lalu 
ibu-ibu dan puluhan adik-adik dibagi ke 
sejumlah kelompok. Nah, ada dua 
permainan yang dimainkan oleh semua 
kelompok, yaitu membuat kolase dari kertas 
bekas dan permainan luar ruang yang seru 
sekali.

Kolasenya bermacam-macam rupa dan 
bentuk. Selain butuh kekompakan, 
krea�fitas juga diuji, lho. Permainan luar 
ruang juga �dak kalah menarik, salah 
satunya estafet karet menggunakan sedotan 
yang digigit di mulut. Meskipun permainan-
permainan itu sudah biasa dilakukan adik-
adik dalam keseharian, namun ibu-ibu 
Petronita tampak sekali bersenang-senang.  

Tidak hanya itu, pani�a juga menyampaikan 
panduan singkat menjaga kebersihan, 
beserta �ps yang mudah diterapkan sehari-
hari. Kebersihan sebagian dari iman, 

karenanya kebiasaan menjaga kebersihan 
harus dipupuk sedini mungkin. 

In�nya, ibu-ibu �dak sekedar memberi 
santunan, tetapi juga membawa keceriaan 
dengan berinteraksi langsung dengan adik-
adik Terminalhujan. Acaranya berlangsung 
cukup singkat, dimulai pukul 13.00 WIB dan 
disudahi sekira 15.30. Walaupun singkat, 
keceriaan, keseruan dan manfaat yang 
diperoleh sangat berar� untuk adik-adik. 

Semoga donasi yang diberikan berupa alat 
tulis dan perlengkapan mandi, semakin 
memo�vasi adik-adik untuk terus belajar, 
mengejar cita-cita, dengan �dak lupa 
memupuk kecintaan pada kebersihan. Sekali 
lagi terimakasih ibu-ibu Petronita! Lain 
waktu, adik-adik yang berkunjung ke rumah 
Upin-Ipin ya, eh maksudnya, ke Gedung 
Petronas, he..he…he…  
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ah, jangan takut dulu membaca judul di Watas ya, Sahabat TH. Kita bukan mau 
perang kok, perang melawan kebodohan sih iya, 
he...he…he… Tulisan ini akan mengajak Sahabat 
TH menengok salah satu kegiatan pen�ng 
kakak-kakak pengurus di luar kegiatan belajar 
mengajar. 

Tentunya KBM yang dilaksanakan se�ap Minggu 
memerlukan banyak perlengkapan, baik alat 
tulis maupun sarana lainnya. Perlengkapan 
tersebut tmenjadi hal yang vital, karena 
termasuk penunjang utama kegiatan 
pembelajaran. Apa jadinya belajar tanpa alat 
belajar? 

Info Kegiatan
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Terminal Hujan
Amunisi & Alat Tempur
Menengok 

Foto: Adik-adik kelas 5 Terminalhujan sedang 
membuat prakarya dari bahan-bahan yang telah 

disiapkan sebelumnya oleh rim inventaris



Info Kegiatan
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Nah, dalam kepengurusan Terminalhujan, ada 
satu divisi yang diserahi tanggungjawab untuk 
menyelesaikan tuga mahapen�ng itu, yaitu 
kakak-kakak dari Divisi Inventaris 
(prok...prok…prok…). Karena adik-adik TH 
merata duduk di semua jenjang pendidikan, 
dari PAUD hingga SMA, masing-masing memiliki 
kebutuhan perlengkapan penunjang belajar 
yang berbeda-beda. Kakak-kakak inventaris 
tugas utamanya menyediakan perlengkapan 
tersebut. 

Tetapi masih ada tugas sampingan yang �dak 
kalah pen�ng, yaitu merapikan seluruh alat-alat 
yang disimpan di kosan TH. Bagi Sahabat TH 
yang belum tahu, untuk menyimpan seluruh 
peralatan belajar, kami menyewa sebuah kamar 
tak jauh dari KUA Baranangsiang. Se�ap hendak 
dipakai, alat-alat tersebut diangkut bersama-
sama, pagi hari sebelum kegiatan belajar 
dimulai. 

Merapikan barang-barang di kosan ini menjadi 
tugas mahapen�ng kedua. Sebab, tak sedikit 
donasi masuk berupa barang, namun 

pemakaiannya kurang op�mal sehingga 
menumpuk saja di kosan. Contohnya, buku 
pelajaran yang kurikulumnya sudah sangat 
ke�nggalan, atau komik-komik yang �dak layak 
dibaca anak-anak. 

Terhadap barang-barang tersebut, kakak-kakak 
investaris akan menyor�r, mengelompkkan 
mana yang sudah �dak dibutuhkan, 
meletakkan barang kebutuhan di tempat yang 
tepat, menyusun, dan mendata seluruh 
perlengkapan yang ada.  Kegiatan kakak-kakak 
inventaris biasanya dilakukan saban Sabtu, atau 
sebelumnya, pokoknya sebelum kegiatan 
belajar dilaksanakan pada Minggu. 

Wah, bagaimana, Sahabat TH, pen�ng sekali 
bukan tugas kakak-kakak ini? Mereka adalah 
“prajurit penjaga dan perawat amunisi dan alat 
perang” kakak-kakak dan adik-adik 
Terminalhujan untuk berperang melawan 
kebodohan, kemalasan dan segala hal yang 
menganggu perjalanan mencapai cita-cita. 
Bravo, kak, lanjutkan!  

Dokumentasi terminal Hujan



VOLUNTEER 
OF   THE   MONTH

Februari 2018

Enggak nyangka terpilih jadi volunteer of the month bulan ini. Awal 
mula jadi volunteer, saya nyari di website (browsing) tentang 
pengabdian masyarakat di daerah Depok dan Jakarta. Saya cari dan 
tertariklah untuk cari tahu tentang Terminalhujan. Nah mulai nyari di 
IG, sempet salah DM, tapi aku cari akhirnya dapet deh langsung aku 
DM.  Senang rasanya ngajar di TH. 

Aku banyak belajar disini. Muridnya banyak dan mereka punya 
kemampuan yang beragam. Seberagam itu,  buat aku harus bisa 
ngatur diri aku juga dan fokus. Jujur aku jadi lebih belajar buat ngatur 
emosi nega�f aku. 

Best moment buat aku ada dua. Pertama bisa liat anak-anak tertawa 
sambil bercanda canda sehabis mereka belajar. Kedua ke�ka mereka 
bisa paham sama pelajaran yang sedang berlangsung. 

Harapannya mereka tetap semangat belajar, karena ke�ka mereka 
masih semangat belajar sesulit apa pun materi Insya Allah bisa 
mereka pahami.

9   Newsletter Edisi Maret 2018

Vitri�Mardiati



iapa yang tak tahu talas? Umbi-umbian yang Ssudah melekat namaya dengan Bogor. Talas 
Kini talas bogor telah di olah menjadi makanan 
olahan seper� kue bolu yang berbahan dasar 
tepung talas. Makanan olahan berbahan dasar 
talas Bogor menjadi oleh -oleh kuliner khas Bogor.

Ibu Binaan TH

Info Kegiatan
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Produksi Snack

ala

TIC�TAC

Foto: Ibu-ibu binaan TerminalHujan sedang 
mengolah makanan kering dengan bahan 
dasar tepung talas



Info Kegiatan
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Nah, Terminalhujan bersama ibu-ibu binaan 
berupaya memproduksi olahan pangan 
alterna�f dari tepung talas. Harapannya, 
bukan hanya bolu talas saja yang terkenal, 
produk alterna�f ini juga akan kesohor 
sebaga oleh-oleh khas Bogor. 
Kegiatan produksi makanan ringan berbahan 
dasar tepung talas ini dilaksanakan pada 
Jumat, 16 Februari 2018. Makanan ringan itu 
diberi nama Tictac, berbahan dasar tepung 
talas dengan varian rasa keju. Komposisi 
lainnya dari Tictac diantaranya yaitu tepung, 
telur, mentega, dan baking powder. 

Pukul 11.00 ibu-ibu binaan TH mulai 
berkumpul di tempat pelaksanaan kegiatan 
tepatnya di Rumah Ibu Ikah, Badi kawasan 
ranangsiang Bogor. Diiku� belasan ibu-ibu 
binaan Terminalhujan yang sangat antusias 
dalam melakukan praktik pembutan Tictac. 
Kegiatan berjalan dengan lancar hingga 
pukul 13.00. 

Tujuan lain dari kegiatan Community 
Development tersebut agar ibu-ibu 

mendapatkan penghasilan baru dari 
kegiatan produksi makanan tersebut dan 
membantu meningkatkan pereknomian 
keluarga. In� dari pertemuan itu agar ibu-ibu 
dapat diarahkan mengenai SOP kegiatan 
mengolah produk Tictac, dan mengajak ibu-
ibu untuk melakukan produksi di 
pertemauan yang akan datang. 

Untuk diketahui juga, Sahabat TH, 
TerminalHujan telah membina ibu-ibu 
melalui beberapa kegiatan produksi pangan  
yang dilakukan oleh Divisi Community 
Development. Produk olahan pangan yang 
terbaru adalah Tictac tersebut, produk lain 
yang telah di produksi oleh ibu-ibu terminal 
hujan adalah susu jagung. 

Kakak-Kakak Terminal Hujan terus 
mengajarkan inovasi-inovasi baru dan 
melakukan mentoring kegiatan ibu-ibu untuk 
meningkatkan produk�vitas mereka. 
Dukung kami terus ya! 

Dokumentasi terminal Hujan
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Senin, 26 Februari 2018, Terminalhujan 
turut serta dalam acara diskusi yang 
digelar EDU Founda�on, yayasan yang 
bergerak di bidang pendidikan. Nah, ada 
beberapa hal menarik dari diskusi tersebut 
yang bias diangkat dan dibagi kepada 
Sahabat TH. 

Jadi sebenarnya berbarengan dengan 
penyelenggaraan diskusi, EDU Founda�on 
juga melakukan grand launching dukung.id, 
wadah crowdfunding untuk bidang 
pendidikan. Acara itu dihadiri beberapa 
komunitas dan start-up pendidikan seper� 
Bahaso, Planetarium Portable, Komunitas 
Sabang Merauke, dan tentunya 
Terminalhujan, serta yang lainnya. 

Nah, dukung.id adalah sebuah portal yang 
ditujukan bagi komunitas pendidikan 
dalam menggalang dana guna menunjang 
ak�vitas operasional mereka. Porta 
tersebut menawarkan beberapa jenis 
pendanaan, antara lain pendanaan 
infrastruktur, pendanaan media 
pembelajaran, pendanaan ekstrakurikuler, 
dan lain sebagainya. 

Jika dilihat profil produk dan tujuannya, 
dukung.id cocok dengan tema yang 
diangkat EDU Foundaton yaitu 
mempercepat pemerataan akses 
pendidikan di era digital. Penasaran? 
Segera kunjungi website-nya, Sahabat TH! 
Di sana pas� banyak sekali komunitas 
pendidikan berkumpul. 

Nah, seper� yang disebutkan di atas, 
Sahabat TH mungkin sudah familiar 
dengan brand Bahaso, atau komunitas 
Sabang Merauke. Kakak Terminalhujan 
sempat berdiskusi dengan perwakilan dari 
Planetaroum Portable. Mereka 
memproduksi media planetarium yang bias 
dibawa kemana-mana. Wah menarik ya. 
Kakak-kakak itu mengungkapkan 
kesediaannya lho untuk bekerjasama lebih 
lanjut dengan Terminalhujan. Seper�nya 
bakal keren jika mengundang kakak-kakak 
ini dan mengajak adik-adik TH belajar 
bersama. Nan�kan ya! 

Diskusi bersama
EDU Foundation

& Peluncuran Dukung.id



Ruang Kakak Adik

TerminalHujan
Teach Like 
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Oleh: Risna

uku berjudul Teach Like BFinland karangan Timothy 
D. Walker beberapa bulan 
belakangan ini menjadi populer 
di kalangan para pengajar dan 
prak�si pendidikan. Buku ini 
menguraikan pengalaman 
seorang guru dalam melihat 
metode-metode belajar di 
Finlandia sehingga dapat 
menghasilkan murid-murid 
yang cerdas, terbuk� dengan 
memiliki skor ter�nggi dalam 
penilaian program untuk murid 
internasional. Buku ini sangat 
menarik dan mudah dibaca 
karena metode-metode yang 
diuraikan sering kali diberikan 
contoh-contoh penerapannya. 
Tetapi, bagi saya semenarik apa 
pun buku itu, tetap harus 
dikaitkan dengan konteks lokal 
Indonesia sehingga metode-

metode tersebut dapat 
diterapkan di Indonesia. 

Tulisan ini �dak bermaksud 
untuk meresensi buku tersebut 
tetapi melihat inspirasi dalam 
bidang pendidikan dari sudut 
pandang yang lain. Inspirasi ini 
datang dari sebuah komunitas 
yang bernama Terminalhujan. 
Saya memutuskan bergabung 
dengan komunitas ini sekitar 
bulan Mei 2017 sampai dengan 
saat ini.  Tidak seper� di 
Finlandia, yang tentunya 
sarana penunjang untuk 
pendidikan sudah sangat 
memadai, Terminalhujan 
merupakan sebuah komunitas 
yang bergerak di bidang 
pendidikan yang memiliki 
beberapa keterbatasan. Tetapi, 
hal itulah yang membuat 
komunitas ini spesial di mata 

saya, karena keterbatasannya. 

Komunitas ini melakukan 
kegiatan belajar-mengajar di 
sebuah halaman kantor di 
Baranangsiang, Bogor se�ap 
Minggu dengan dialasi karpet 
atau �kar. Di halaman kantor 
tersebut semua kelas 
berkumpul dari mulai PAUD 
sampai dengan SMA, �dak ada 
sekat pemisah tetapi se�ap 
murid sudah berkumpul 
dengan sendiri menurut 
kelasnya masing-masing. 
Keseruan terjadi apabila 
datang hujan, kelas dibubarkan 
atau biasanya seluruh kelas 
digabung menjadi satu dan 
mencari tempat berteduh 
(tetapi sering tempat berteduh 
�dak mencukupi untuk semua 
anak). 

Oleh Risna
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Ruang Kakak Adik

Selain keterbatasan sarana 
ruangan dalam mendukung 
kegiatan belajar-mengajar. Saya 
juga merasakan kendala dalam 
keterbatasan waktu. Waktu 
mengajar hanya sekitar 1 jam 
setengah itu pun belum 
dipotong dengan waktu 
is�rahat sekitar 15 menit. Saya 
sering merasakan diri saya 
belum maksimal untuk 
memberikan materi. Selain itu 
juga tenaga ekstra dibutuhkan 
oleh para pengajar di Terminal 
Hujan untuk tetap fokus 
mengajar adik-adik dengan 
kondisi suasana mengajar yang 
bising karena semua kelas 
berada di satu halaman yang 
sama. 

Lalu pertanyaannyaa, dengan 
segala keterbatasan-
keterbatasan tersebut mengapa 

para pengajar masih tetap 
bertahan dan terus mengajar di 
Terminalhujan? Saya yakin 
se�ap orang memiliki pendapat 
dan alasan masing-masing 
tetapi saya yakin sebagian 
besar orang memiliki tujuan 
yang sama yaitu untuk turut 
berkontribusi dalam 
mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Mencerdaskan 
kehidupan bangsa bagi saya 
bukanlah hanya tanggung 
jawab guru, dosen, ataupun 
prak�si pendidikan, tetapi 
merupakan tanggung jawab 
se�ap orang karena saya yakin 
pada diri se�ap orang terdapat 
pengalaman yang dapat 
mereka bagikan kepada orang 
lain. 

Se�ap minggunya pada 
pengajar Terminalhujan, 

termasuk saya meyakinkan diri 
saya bahwa se�ap de�k, menit, 
dan jam yang saya curahkan 
dalam berbagi untuk adik-adik 
dan menembus keterbatasan-
keterbatasan yang dimiliki, 
merupakan kontribusi dalam 
mencerdaskan kehidupan 
bangsa.

Keterbatasan-keterbatasan 
yang dialami oleh 
Terminalhujan, bagi saya 
merupakan contoh kecil 
keterbatasan-keterbatasan 
yang juga dimiliki oleh negara 
ini dalam pendidikan. Tetapi, 
jika se�ap individu Indonesia 
sadar dan berusaha 
berkontribusi dalam pendidikan 
di negara ini, maka saya op�mis 
pendidikan di Indonesia akan 
lebih maju melebihi Finlandia. 
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Live as you were die tomorrow. 

- Mahatma Gandhi

Learn as if you were to live forever



Thinkpedia

 Woman’s Day!

International

elamat Hari Wanita Sedunia, SSahabat TH! Kita baru saja 
melewa� salah satu hari 
bersejarah, 8 Maret adalah 
momentum yang dirayakan 
untuk memperinga� 
keberhasilan kaum perempuan 
di bidang ekonomi, poli�k dan 
sosial. 

Minggu, 4 Maret 2018 kemarin, 
ribuan perempuan turun ke 
jalanan ibu kota, di kawasan car 
free day Sudirman-Thamrin 
dalam acara Women's March. 
Mereka menyuarakan 
penegakan hak-hak dasar 
wanita dan menolak 
diskriminasi dan pelecehan 
dalam bentuk apa pun. Kalau 
Sahabat TH, bagaimana 
merayakan hari tersebut? Kita 
tengok dulu yuk sejarah dibalik 
perayaan ini. 
Gagasan tentang perayaan ini 
dikemukakan untuk pertama 
kalinya pada saat memasuki 
abad ke-20 di tengah-tengah 
gelombang industrialisasi dan 
ekspansi ekonomi yang 
menyebabkan �mbulnya 
protes-protes mengenai kondisi 
kerja. 

Berdasarkan catatan sejarah, 
pada 1917 dua juta tentara 
Rusia terbunuh dalam perang 
yang mengakibatkan 
perempuan Rusia turun kejalan 
pada hari minggu terakhir di 
bulan Februari menyerukan 
“Ro� dan Perdamaian”. 

Para pemimpin poli�k 
menentang unjuk rasa tersebut, 
tetapi aksi tersebut tetap 
dilakukan agar Czar (raja) di 
Rusia saat itu turun tahta dan 
pemerintahan sementara 
mengakui hak perempuan 
untuk ikut serta dalam pemilu. 

Hari bersejarah itu jatuh pada 
tanggal 23 Februari di Kalender 
Julian yang digunakan di Rusia 
atau tanggal 8 Maret menurut 
kalender Gregorian atau 
kalender masehi. 

Hari Wanita Sedunia 
sebelumnya sempat 
menghilang, namun dengan 
bangkitnya feminisme pada 
tahun 1960-an, perayaan ini 
dirayakan kembali sampai 
akhirnya pada tahun 1975, PBB 
mulai mensponsori Hari Wanita 
Sedunia sebagai perayaan 

Internasional yang ditujukan 
untuk seluruh wanita di dunia.
Selain itu, perayaan ini juga 
untuk memperinga� peris�wa 
kebakaran Pabrik Triangle 
Shirtwaist di New York pada 
tahun 1911 yang menewaskan 
140 orang perempuan 
kehilangan nyawanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), 
pada 3 Maret 2018 sempat 
mengunggah  sebuah foto di 
akun instagramnya, 
menunjukkan dirinya bersama 
ibu Negara. Cap�on foto 
tersebut berisi pesan tentang 
hari wanita sedunia,
“Dalam membangun Indonesia, 
kita butuh perempuan-
perempuan tangguh. Ada yang 
langsung terjun ke lapangan, 
ada yang menjaga tatanan 
keluarga. Perempuan tangguh 
dalam hiduoku adalah ibu 
Iriana. Selamat kepada para 
perempuan yang hari ini 
mengiku� Women's March, 
dalam rangka hari perempuan 
dunia yang akan jatuh pada 8 
Maret.”
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Peringatan Hari Perempuan 
Di Indonesia 

Sahabat TH, Indonesia �dak memiliki hari 
perempuan yang dirayakan secara nasional. 
Tetapi kita memiliki hari ibu yang diperinga� 
se�ap 22 Desember. Tanggal ini diresmikan oleh 
Presiden Soekarno di bawah Keputusan 
Presiden Republik Indonesia No. 316 Tahun 
1959, pada ulang tahun ke-25 Kongres 
Perempuan Indonesia 1928. 

Tanggal tersebut dipilih untuk merayakan 
semangat wanita Indonesia dan untuk 
meningkatkan kesadaran berbangsa dan 
bernegara. Kini, ar� Hari Ibu telah banyak 
berubah, dimana hari tersebut kini diperinga� 
dengan menyatakan rasa cinta terhadap kaum 

ibu. Orang-orang saling bertukar hadiah dan 
menyelenggarakan berbagai acara dan 
kompe�si, seper� lomba memasak dan 
memakai kebaya.Hari Ibu di Indonesia dirayakan 
pada ulang tahun hari pembukaan Kongres 
Perempuan Indonesia yang pertama, yang 
digelar dari 22 hingga 25 Desember 1928. 

Indonesia juga merayakan Hari Kar�ni pada 21 
April, untuk mengenang ak�vis wanita Raden 
Ajeng Kar�ni. Ini merupakan perayaan terhadap 
emansipasi perempuan. Peringatan tanggal ini 
diresmikan pada Kongres Perempuan Indonesia 
1938.
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