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Surat Redaksi

Halo!
Sahabat TH, jumpa kembali di THINK edisi ke-18 di April 2018. Kabar besar
dari bulan lalu, kami telah menyelesaikan proses rekruitmen dan seleksi
kakak-kakak pengurus baru lho! Wah senangnya, adik-adik bakal
kedatangan kakak pengajar dan pengurus baru. Cerita lengkap mengenai
proses rekruitmen itu bisa dibaca lebih lanjut di laporan utama ya.
Bulan lalu, Terminalhujan juga berkesempatan berbagi pengalaman dengan
Diploma IPB mengajar (DIM), dengan mengisi materi di salah satu acara
mereka. Senang deh, bisa berbagi dengan relawan-relawan muda yang
sama-sama bergerak di bidang pendidikan. Selanjutnya, ada juga cerita
dari kakak wali kelas yang mengajarkan membuat origami kepada adikadiknya. Seru deh pokoknya!
Nah, Maret lalu kami juga menggelar kegiatan tema building terakhir
sebelum masa kepengurusan berakhir. Hitung-hitung acara perpisahan
sebelum Terminalhujan menyambut wajah-wajah baru, he…he…he…
Terakhir, di rubrik kakak-adik ada tulisan ciamik salah satu co-founder
Terminalhujan, kak Sela. Jangan sampai kelewat ya, baca sampai tandas!

Redaksi
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Laporan Utama

Dokumentasi terminal Hujan

MENJARING
PENGURUSBARU

S

ahabat TH, dak terasa 6 bulan sudah
berlalu sejak kepengurusan
Terminalhujan 2017 dilan k pada Oktober
tahun lalu. Kini, saatnya Terminalhujan
menyambut dan menjaring kakak-kakak
pengurus baru. Oh ya, periode
kepengurusan kali ini memang sengaja
dipangkas setengahnya, alias 6 bulan saja
dari yang tadinya 1 tahun.
Per mbangannya tentu saja sebagai
penyegaran organisasi yang lebih cepat.
Wah, proses rekruitmen pengurus baru ini
memang selalu disambut antusias lho.
Benar saja, total penda ar hingga terakhir
penutupan mencapai angka 113 orang.
Sahabat TH yang sempa mengiku
perkembangannya di social media kami
pas sering disapa oleh informasi
mengenai rekruitmen ini.
Nah, buat yang belum mengiku sejak
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awal, berikut m THINK rangkum
prosesnya. Sounding dan pengumuman
penerimaan pengurus baru dimulai sejak 5
Maret 2018, baik melalui social media
Terminalhujan, social media pribadi kakakkakak pengurus, maupun portal
Indorelawan.
Dari sana para penda ar diminta untuk
mengisi form melalui google docs, isinya
da ar riwayat hidup singkat dan mo vasi
menda ar sebagai pengurus
Terminalhujan.
Wah, macam-macam lho alasan kakakkakak ini menda ar, ada yang sekadar
mencari pengalaman, ada yang memang
menyukai bidang tertentu terkait jobdesk
yang dibuka penda arannya, ada pula yang
memang serius ingin menggelu dunia
kerelawanan.

Laporan Utama

Foto dokumentasi Terminalhujan

Dokumentasi terminal Hujan

Karena itulah diperlukan proses seleksi
berupa wawancara langsung. Proses seleksi
wawancara ini dibagi menjadi ga tahap
yaitu Minggu 18 Maret, 25 Maret, dan
ditutup 1 April 2018. Sengaja pula dibagi
menjadi ga tahap menyesuaikan kesediaan
penda ar dan kakak pengurus yang
mewawancarai.
Apa ya yang ditanyakan kakak-kakak
pewawancara kepada para penda ar?
Antara lain tentang kapabilitas masingmasing dalam bidang yang dipilih,
pengalaman penunjang, dan yang paling
utama adalah komitmen untuk menjalani
satu periode kepengurusan. Hal terakhir
yang disebutkan itu merupakan yang paling
pen ng ditekankan dalam proses
wawancara. Bagaimana coba nasib adikadik jika kakak-kakak wali kelas, misalnya,

ba- ba mengundurkan diri di tengah
kepengurusan berjalan? Bisa gawat kan!
Belum lagi masih banyak pula jobdesk yang
memerlukan konsistensi dan ketekunan,
serta kerjasama m tentunya.
Dari proses tersebut, terseleksilah 90 orang
dari 113 penda ar, termasuk pengurus
lama yang berniat melanjutkan
kepengurusan. Minggu 8 April 2018
adalah pertemuan pertama pengurus baru
Terminalhujan 2018. Selanjutnya kami
berencana menggelar rapat kerja pada 29
April mendatang. Masih ada sisa slot
kosong pengurus yang akan dijaring dalam
proses wawancara pada 15 April 2018.
Hmm…akhirnya proses rekruitmen
pengurus baru telah hamper selesai dan
berjalan lancar. (Reni)
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Info Kegiatan

BelajarLebihSeru
dengan Seni

ORIGAMI
S

ahabat TH pas tahu dong ya tentang Origami?
Itu lho, seni melipat kertas warna-warni yang
bisa dibuat menjadi apa saja. Tidak cuma
menyenangkan, ternyata origami juga bisa menjadi
media belajar lho. Buk nyaa, kakak-kakak di
Terminalhujan sering banget menggunakan metode
seni melipat dari Jepang ini untuk menjadi bahan
pembelajaran di kelasnya.
Biasanya se ap sebulan sekali, kakak-kakak wali
kelas di Terminalhujan, memberikan materi
ekstrakulikuler atau diluar materi formal. Nah,
materi origami ini yang paling sering jadi
langganan materi eskul. Sebelumnya, materi
origami pernah diberikan oleh kak Rima, wali
kelas 4, dengan membawa temannya dari
Amerika, namanya kak Dylan. Di negaranya sana,
kak Dylan juga sering mengajar menggunakan
origami.

Foto: Adik-adik Terminalhujan sedang membuat
origami dengan kertas warna-warni sebagai
sarana pembelajara yang lebih seru

Selain itu ada juga kak Icad, yang memberikan
materi origami untuk belajar matema ka, yaitu
pecahan. Awalnya, adik-adik diajak melipat lipat
kertas warna membentuk kodok. Dalam
pembuatannya, banyak adik-adik yang ter nggal
mengiku langkahnya, sehingga banyak step yang
dilakukan berulang. Setelah itu, origami yang
sudah ada dikumpulkan dan menjadi soal
pecahan yang harus dijawab adik adik. Wah
keren ya idenya.

Newsletter Edisi April 2018

7

Info Kegiatan
Ada juga adik kelas 1 nih yang dak mau
kalah bikin kartu ucapan untuk hari ibu
menggunakan origami. Mereka membuat
pop-up berbentuk ha dan diberi ucapan
hari ibu. Selain mela h krea vitas, mereka
juga dila h untuk mengungkapkan rasa
sayang pada ibu mereka. Banyak adik adik
yang antusias saat memberikan kartunya
langsung pada ibu mereka.
Tapi ada juga nih kakak yang sedikit gagal
memberikan materi origaminya. Beberapa
dari kakak wali kelas 2 yang memberikan
materi origami, belum menguasai betul cara
pembuatan origaminya. Alhasil, bukan cuma
kakak-kakak yang bingung, adiknya juga
ikutan bingung. Tapi pada akhirnya adik adik
tetap bersenang-senang sekalipun
origaminya
Dokumentasigagal.
terminal Hujan

menyenangkan, tapi juga memberi manfaat
untuk tumbuh kembang anak.
Seper mengak an kerja otak, motorik
halus dan meningkatkan krea vitas anak.
Origami juga berguna untuk mengubah
kertas yang sudah dak terpakai menjadi
lebih menarik. Selain itu juga mela h
kesabaran dan ketekunan anak. Tapi, kalau
buat kakak-kakak masih boleh juga kok main
origami. Jangan lupa ajarin adiknya ya, kak.
(Dian)

Tak Asing Lagi
Di Indonesia, origami bukan hal yang baru
lagi. Hampir di se ap TK, se ap murid
sudah diajarkan membuat origami oleh
gurunya. Nah ternyata, manfaat dari origami
bukan hanya menjadi pelajaran yang
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Newsletter Edisi Desember 2017

VOLUNTEER
OFTHEMONTH
Februari 2018

“

Heleza Atmoko

Senang bisa jadi volunteer-nya Terminalhujan, bisa ngilangin stress
dari rutinitas weekdays yang selalu diisi sama kerjaan kantor.
Awalnya aku memang sangat tertarik untuk ikutan volunteer di
bidang pendidikan. Karena memang suka sama anak kecil dan
suka ngajar juga. Kebetulan teman aku, Icang, waktu itu sempet
update tentang Terminalhujan di insta story-nya. Habis itu aku
nyoba ikutan sekali terus berlanjut deh sampai sekarang.
Best moment-nya tuh pas abis ngajarin adik-adik materi, terus
materinya nyampe ke adiknya. Dari adik-adik enggak bisa, jadi bisa.
Ditambah lagi kalau adik-adiknya senang diajarin sama kita.
Semoga adik-adik semakin semangat datang ke Terminalhujan,
semoga datang ke Terminalhujan selalu dapat sesuatu yang baru
yang adik-adik enggak dapetin di tempat lain, dan semoga
kedepannya aku bisa lebih berkontribusi di Terminalhujan.
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Foto: Kak Tomi dari Terminalhujan sedang
berbagi pengalaman mengajarnya dengan
kakak -kakak dari DIM

Ngobrolin
Pendidikan
bareng

DIPLOMA IPB
MENGAJAR
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P

as setuju dong ya, kalau pendidikan
adalah kebutuhan untuk semua orangorang terutama anak-anak. Jadi pas lah
kita sebagai generasi muda, harus ikut
andil dalam pendidikan tersebut. Salah
satu caranya bisa dengan cara mengajar.
Naah, Minggu tanggal 11 Maret kemarin,
kakak-kakak dari Diploma IPB mengadakan
acara bertajuk "Training Diploma IPB
Mengajar". Training ini diadakan oleh
kakak-kakak dari Diploma IPB mengajar
(DIM) dalam rangka meningkatkan
kapasitas, kemampuan dan pengetahuan
dalam mengajar, terutama untuk kakak
kakak anggota DIM ini.
Sahabat TH sudahkah mengenal DIM?
DIM adalah satu lembaga yang dinaungi
oleh BEM Diploma IPB. Kakak-kakak dari
DIM ini ak f memberikan pengajaran
kepada anak-anak di sekitar lingkungan
kampus Diploma IPB. Waah, keren ya
kakak kakak ini, sudah sibuk kuliah masih
mau mengajar adik-adik di sekitarnya dan
masih mau belajar juga kepada yang sudah
berpengalaman.

Info Kegiatan

Dokumentasi terminal Hujan

Acara ini berlangsung di ruang kelas di
Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) IPB.
Di sana, Terminalhujan diberi kesempatan
untuk berbagi cerita dan pengalaman serta
ps and trick dalam mengajar, yang diwakili
langsung oleh kakak Wakil Bidang
Pendidikan dari Terminal Hujan, kak Tomi
dan Ketua Yayasan Terminal Hujan, kak Alfa.
Sesi ini dibuka dengan cara diskusi dan
mengangkat dua topik umum, yaitu
pendidikan, yang melipu masalah utama,
faktor pendukung dan solusinya, dan kedua,
metode pembelajaran krea f.
Teknisnya, kakak-kakak peserta training
dibagi menjadi menjadi dua kelompok.
Kelompok pertama dan kedua membahas
tentang pendidikan. Sedangkan kelompok
ke ga dan keempat membahas metode
pembelajaran krea f. Di akhir diskusi, kak
Tomi dan kak Alfa berbagi cerita dan
pengalamannya di bidang pendidikan serta
metode pembelajaran krea f yang selama

ini dilakukan pada adik adik di
Terminalhujan.
Selain Terminal Hujan, ada lagi lho yang
berbagi cerita dan pengalaman
mengajarnya, yaitu dari komunitas Sanggar
Doclang atau Dongeng Anak Cemerlang,
yang merupakan salah satu komunitas yang
mempunyai metode unik dalam mengajar
dengan mendongeng.
Para anggota DIM diminta untuk membuat
cerita dari kartu bergambar. Kemudian cerita
tersebut disampaikan ke temannya yang
lain. Kakak-kakak dari Sanggar Doclang juga
berbagi cerita dan pengalaman mengenai
jenis cerita apa saja yang pernah mereka
sampaikan, dan bagaimana cara
penyampaiannya, seper penyampaian
cerita dengan menggunakan proper dan
penekanan suara untuk membantu adik
berimajinasi.
Wah, keren nih kak, bisa jadi inspirasi buat
kakak pengajar di Terminalhujan. (Dian)
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Terminal Hujan

DAYSOUT

I

ni bukan judul ﬁlm ya, he..he..he…. Jadi,
ceritanya, Sabtu tanggal 3 Maret
kemarin kakak-kakak TH ada kegiatan
kumpul-kumpul, atau bahasa kerennya
team building. Acaranya diadakan di
rumah kak Dika. Idenya siapa? Kakak-kakak
PSDM pas nya. Acara kumpul bersama ini
menjadi acara terakhur sebelum
pembubaran kepengurusan pada April
2018, dan sebelum Terminalhujan
menyambut kakak-kakak pengurus baru.
Kumpul di rumah kak Dika jam 4 sore.
Setelah kumpul, beberapa kakak belanja
buat keperluan ngeliwet di malam harinya.
Setelah itu kakak-kakak mulai masak
bersama. Kegiatan masak diiringi lagu
padang biar terasa lagi di rumah makan
padang. Selagi masak juga banyak obrolan
seru antar kakak TH, jadi makin ramai
masaknya. Tidak semua kakak bisa ikutan
masak, soalnya keterbatasan dapur juga.
Ternyata kakak TH pada jago masak lho,
termasuk kakak cowoknya. Sambelnya aja
dibuat khusus oleh kak Ikhsan.
Setelah makanan siap, kakak-kakak
is rahat sholat magrib di mesjid depan
rumah kak Dika.
Setelah sholat magrib, Kak Alfa sebagai
ketua Yayasan membuka acara dengan
memberikan ucapan terima kasih atas

kerjasama kakak-kakak TH yg hampir
selesai kepengurusan 6 bulan. Kak Alfa
memberikan update berita mengenai
kepengurusan TH dan kegiatannya. Selain
itu dibuka juga forum untuk sharing
kendala, apa saja yang sudah dilakukan
oleh ap divisi di Terminalhujan. Kegiatan
sharing ini dilakukan sampai menunggu
waktu sholat isya. Setelah sholat isha
selesai, waktunya makan..
Seke ka hening waktu makan dimulai.
Kakak-kakak TH seper nya laper berat,
hi…hi…hi... Selesai makan, waktu diisi
dengan acara bebas.
Besok paginya setelah sholat subuh, ada
salah satu kakak TH, yaitu kak Yeni yang
diberi kejutan karena tengah berulang
tahun. Pas banget ulang tahun kak Yeni
biar bisa didoakan sama kakak-kakak
disana. Lalu setelah itu kakak-kakak siapsiap gan an mandi dan persiapan untuk
berangkat ke KUA. It's TH me.
Seru banget lho team building kemarin.
Mungkin menjadi waktu refreshing buat
kakak-kakak yang se ap harinya penuh
akan kerjaan dan tugas. Selain itu bisa
mempererat tali silaturahmi juga. Jadi,
kapan lagi TH days out nih?
He..he…he…(Dian)
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Ruang Kakak Adik

Kerelawanan di

TERMINALHUJAN
oleh: Irma Sela Karlina

sudah ratusan relawan yang terlibat di
Terminalhujan.

H

ampir 7 tahun Terminalhujan berdiri
sebagai komunitas berbasis
kerelawanan yang bergerak dalam bidang
pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
Komunitas yang sejak 2016 lalu resmi
berbadan hukum sebagai yayasan nonprofit. Tujuh tahun bisa dikatan bukan waktu
yang sebentar dalam menjalankan sebuah
ko m u n i ta s . J i ka s a m p a i s a at i n i
Terminalhujan masih bisa berjalan dan terus
bertumbuh ke arah yang lebih baik
semuanya tidak lepas dari para relawan yang
terlibat di dalamnya. Relawan yang bersedia
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran
setiap minggu nya untuk Terminalhujan.
Relawan yang tidak dibayar namun tetap
melaksankan tugas kerelawanannya dengan
profesional; sepenuh hati. Sampai saat ini,
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Saya ingat ketika pertama kali Terminalhujan
berdiri di tahun 2011, relawan yang ikut
terlibat jumlahnya masih bisa dihitung
dengan jari tangan. SMS, Whatsapp, dan
melakukan ajakan via sosial media adalah
cara kami mencari relawan untuk bergabung
di Terminalhujan setiap minggunya. Saya
percaya dengan hal-hal kecil yang dilakukan
dengan konsisten hasilnya akan berdampak
dan kebaikan yang kita lalukan menular.
Relawan yang jumlahnya sedikit ini yang
terus komitmen dan konsisten datang dan
mengajar ke Terminalhujan pada akhirnya
mampu menarik relawan lain untuk ikut
bergabung dan terlibat di kegiatan
Terminalhujan. Dari hal ini, saya belajar dua
hal penting tentang kerelawanan di
Terminalhujan yaitu komitmen dan
konsistensi. Di dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, komitmen merupakan perjanjian
atau keterikatan untuk melakukan sesuatu.
Sedangkan konsistensi berarti ketetapan dan
kemantapan dalam bertindak.

Ruang Kakak Adik
Dalam implementasinya di Terminalhujan,
komitmen dan konsistensi bisa terlihat dari
kesediaan meluangkan waktu, minimal satu hari
dalam seminggu, untuk datang berkegiatan,
berbagi ilmu dan ide di Terminalhujan dengan
sepenuh hati.

Sayapercayadengan
hal-halkecilyang
dilakukandengan
konsistenhasilnya
akanberdampak

Maret 2018 lalu untuk ke-3x kali nya
Terminalhujan membuka pendaftaran untuk
menjadi relawan di Terminal Hujan. Di setiap
momen pendaftaran relawan ini lah saya selalu
diingatkan tentang komitmen dan konsistensi di
atas. Melihat antusiasme para pendaftar dan
para relawan yang menyiapkan proses
pendaftaran sebagai ajang untuk berdiskusi,
bertukar pikiran, bukan hanya tentang tanya
jawab salah dan benar. Di sini lah titik awal
pembentukan komitmen secara sukarela dengan
harapan setiap proses keterlibatan di
Terminalhujan nantinya mampu dijalankan
dengan konsisten, sepenuh hati. Menjadikan
relawan yang dengan suka dan rela bergabung di
Terminalhujan untuk sama-sama tumbuh dan
berkembang ke arah yang jauh lebih baik.
Salam Relawan Terminalhujan!

Foto: Kak Sela bersama relawan pengurus Terminal Hujan tahun 2017/2018
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Ruang Kakak Adik
Belum lama ini, adik-adik SMA
Terminalhujan belajar membuat semacam
ringkasan dari bacaan di satu majalah
sains. Mereka berkelompok, masingmasing tiga orang, di tugasi untuk
menggambarkan, melalui tulisan atau
gambar, tentang satu bacaan dalam
majalah tersebut. Dengan kegiatan ini,
adik-adik belajar untuk membaca tekun
materi yang sama sekali baru mereka
temui, sekaligus menuangkan hasil
bacaan menjadi sesuatu yang sesuai
dengan kreasi mereka. Ini dia nih karya
adik-adik SMA TH!
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“Gadis yang pikirannya sudah
dicerdaskan, pemandangannya
sudah diperluas, tidak akan
sanggup lagi hidup di dalam
dunia nenek moyangnya."
- R.A Kartini

Selamat Hari

Kar ni
21 April

Thinkpedia

5

Theories
of Hawking
B

ulan lalu, tepatnya 14 Maret 2018, dunia
kehilangan salah satu fisikawan paling
cemerlang sepanjang sejarah, Stephen Hawking.
Pakar Fisika teoritis yang lahir pada 8 Januari 1942
di Oxford itu mengembuskan napas terakhir di
rumahnya di daerah Cambridge, pada usia 76
tahun.
Hawking dikenal akan sumbangannya di bidang
fisika kuantum, terutama teori-teorinya seputar
kosmologi, gravitasi kuantum, lubang hitam, dan
radiasi Hawking. Salah satu tulisan yang
menggugah perhatian dunia adalah A Brief History
of Time, yang tercantum dalam daftar bestseller di
Sunday Times London selama 237 minggu
berturut-turut.
Pria yang tingkat IQ nya disejajarkan dengan
Einstein ini pernah merasakan sakitnya tetraplegia
atau kelumpuhan karena sklerosis lateral
amiotrofik. Hebatnya, karier ilmiah Stephen
Hawking terus berlanjut selama lebih dari empat
dekade. Buku-buku dan penampilan publiknya
menjadikan ia sebagai seorang selebritas
akademik dan teoretikus fisika yang termasyhur di
dunia.
Lahir di Oxford, Inggris dan mengidap penyakit
motor neuron, Stephen Hawking adalah salah satu
Fisikawan Teoritis paling terkenal dari zaman
modern. Selain kontribusinya dalam Science,
terutama Kosmologi, kehidupannya juga memiliki
banyak hal menarik untuk diketahui.
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Thinkpedia
Berikut kami rangkumkan lima fakta
menarik tentang Hawking dan
kehidupannya yang mungkin belum
Sahabat TH ketahui.

Hawking dijuluki Einstein sama
teman-teman sekolah
Berhubung tingkat intelejensinya yang
sangat luar biasa, ia bahkan tahu apapun
ilmu di dunia ini. Kecerdasannya seperti
kamus berjalan. Ahli Fisika Teoritis ini
kemudian melahirkan sejumlah
penemuan penting, mencetuskan sederet
teori hebat, dan menulis berbagai buku
yang isinya super brilian.

Masih SMA, Hawking sudah bisa
membuat komputer
Di SMA St. Albans, ia membuat sebuah
komputer bersama dengan temantemannya dan guru Matematika, Dikran
Tahta dari switchboard telepon tua,
bagian jam dan komponen daur ulang
lainnya.

Terkena penyakit Amyotrophic
Lateral Sclerosis
Siapa yang tidak syok, di usia masih
muda, enerjik, dan haus-hausnya
menimba ilmu, dokter mendiagnosis dia
terkena ALS pada tahun 1963. Lebih sedih
lagi, dokter mengatakan umur Hawking
tinggal 2 tahun lagi. Artinya, ia akan
meninggal pada tahun 1965.
ALS merupakan penyakit neuron motorik
dan dokter mengatakan kepadanya
bahwa dia hanya punya sisa umur 2
tahun lagi. Ternyata ia masih beri umur
lebih panjang, boleh jadi karena
kiprahnya akan membawa perubahan
besar dan berarti untuk dunia.

menyampaikan pendapatnya mengenai
kaum hawa. Dalam wawancaranya
dengan New Scientis pada 2012 lalu ia
ditanya apa yang paling sering ia pikirkan
dalam kesehariannya. “Perempuan.
Mereka adalah sebuah misteri yang
komplet.”
Kalimatnya tentu ia lontarkan berdasar
kisah nyata yang dialaminya. Hawking
pernah menikah sebanyak dua kali.
Malang, urusan asmaranya kandas di
tengah jalan. Ia pun bercerai dari kedua
istrinya. Dari hasil pernikahan, ia
dikaruniai keturunan tiga orang anak dari
pernikahannya dengan Jane Wilde:
Robert (1967) Lucy (1970), dan Timothy
(1979).
Pernikahan mereka hanya bertahan 3
dekade. Setelah bercerai dengan istri
pertamanya pada 1995, Hawking
kemudian menikah dengan Elaine Mason
di tahun yang sama. Pernikahan
keduanya tak berjalan mulus. Sebelas
tahun kemudian, keduanya bercerai.

Hawking Jadi Bintang Layar Kaca
Dia telah muncul di beberapa televisi.
Versi animasinya muncul di The Simpsons
dan ia meminjamkan suaranya sendiri.
Dia juga muncul di Star Trek: Next
Generation. Dia juga muncul dalam acara
dokumenter populer seperti Stephen
Hawking: Master of the Universe dan Into
the Universe dengan Stephen Hawking.

Saat Hawking Jatuh Cinta
Bukan hanya ilmu yang ia bisa tundukkan,
hati wanita pun berhasil ia luluhkan.
Hawking memiliki cara sendiri untuk
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