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SELAMATKAN GENERASI
PEDULI ANAK,



Kemiskinan bagi anak-anak merupakan sebuah masalah yang serius. Kemiskinan dapat membatasi 
anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Kemiskinan bisa menghalangi anak-anak untuk 
mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Kemiskinan bisa menghalangi anak-anak untuk 
bebas bermimpi dan memiliki cita-cita. Kemiskinan bisa merusak identitas anak dan mengungkung 
mereka dalam segala masalah sosial yang mengikutinya. Kemiskinan bisa menghalangi anak-anak 
untuk meraih masa depan yang cerah dan lebih baik. Namun, tak hanya itu, kemiskinan anak 
juga merupakan sebuah masalah serius bagi bangsa. Ketika anak-anak yang merupakan penerus 
generasi tersandung banyak masalah dan keterbatasan akibat kemiskinan ini, maka bangsa bisa 
kehilangan generasi penerusnya. Karena itulah, anak-anak butuh kepeduliaan kita. Kita harus 
memperjuangkan masa depan anak-anak di Indonesia, secara khusus anak-anak yang hidup di 
dalam masalah kemiskinan. Di buletin kali ini, Obor Berkat Indonesia khusus mengangkat berbagai 
cerita kepeduliaan kita  bersama untuk anak-anak Indonesia. Mitra OBI, kepeduliaan Anda kepada 
anak-anak Indonesia akan turut menyelamatkan generasi. Mari terus peduli anak-anak prasejahtera 
dan menyelamatkan generasi bangsa, bersama Obor Berkat Indonesia.

Foto beberapa anak yang dibina Obor Berkat Indonesia di Pusat Kegiatan 
Belajar Mengajar di Tanah Merah, Jakarta Utara.
(Foto oleh: Abdi Kusuma & Alekcander Tulus)
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Buletin TERSENYUM diterbitkan secara triwulan, 
sebanyak  5.000 eksemplar, dan dikirimkan 
kepada mitra/sponsor OBI (Obor Berkat 
Indonesia) baik dalam maupun luar  negeri,  
serta  didistribusikan  pada  mal-mal  dan  toko-
toko buku se-Jabodetabek.  Bagi anda yang 
berminat  memasang iklan bisa  menghubungi:

Yayasan Obor Berkat Indonesia
Gd. Multicommtech, Jl. Sriwijaya Kav. 5-7, 
Lippo Cikarang Bekasi 17550, 
Tlp. (021) 8990 5940, Fax. (021) 8990 5942
Acc: BCA Cab. Lippo Cikarang. 
Acc. No. 522 030 9292
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Dua anak perempuan kembar itu 
bernama Dina dan Dini. Mereka adalah 
siswa kelas IV di SDN Cibatu 01 Cikarang, 
Jawa Barat. Di usia yang masih sangat 
muda, yaitu di usia 9 tahun, kedua anak 
perempuan kembar ini telah menderita 
gangguan mata.

Memiliki gangguan mata merupakan 
sebuah masalah serius bagi Dina dan Dini. 
Dina dan Dini tak bisa melihat papan tulis 
dengan jelas. “Kadang-kadang kelihatan, 
kadang-kadang gak,” kata Dini dengan 
polos, mengakui masalahnya. “(Kalau 
aku) suka gak kelihatan, suka sama Dini 
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Penulis dan Foto: Yuliana Martha Tresia

dikasih tahu (kalau gak kelihatan),” kata 
Dina, menyambung Dini. Dina dan Dini 
memang duduk sebangku, di kelas yang 
sama. Tentu saja, masalah mata mereka 
itu sangat menganggu mereka untuk 
belajar. “Dina (dan) Dini itu memang, 
kalau belajar di kelas, kalau nulis, lama. 
Karena memang penglihatannya kurang,” 
kata Ibu Erna, Guru Wali Kelas IV SDN 
Cibatu 01, Cikarang.

Sayangnya, akibat kondisi ekonomi 
keluarga, Dina dan Dini juga sulit 
menemukan solusi bagi masalah 
gangguan mata mereka. “(Pernah periksa 

mata dan) disuruh pakai kacamata, tapi 
uangnya mahal buat belinya,” kata Dini. 
Keluarga mereka memang hidup dengan 
sangat sederhana. Dengan pekerjaan 
sebagai buruh serabutan, kedua orang 
tuanya harus menanggung tiga orang 
anak. Karena itu, si kembar Dina dan 
Dini pun terpaksa menunda kebutuhan 
mereka untuk membeli kacamata.

Pertolongan untuk Dina dan Dini 
datang ketika Obor Berkat Indonesia dan 
PT. Lippo Cikarang, Tbk mengunjungi SDN 
Cibatu 01 Cikarang untuk memberikan 
penyuluhan kesehatan mata dan 

pemeriksaan mata. Dalam kegiatan sosial 
ini, setiap anak yang ternyata menderita 
gangguan mata dan membutuhkan 
kacamata, dibuatkan kacamata gratis. 
Dina dan Dini akhirnya memiliki 
kacamatanya masing-masing. Mereka 
berdua sangat senang menerima dan 
memakai kacamata barunya. “Terima 
kasih, karena sudah dikasih kacamata,” 
kata Dini, dengan Dina yang ikut 
tersenyum di sebelahnya. Kini, Dina dan 
Dini bisa melihat lebih jelas dan dapat 
belajar dengan lebih maksimal.

SI KEMBAR DINA & DINI
DUA KACAMATA BAGI
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Sebagai respon terhadap masalah 
prostitusi di Indonesia, Obor Berkat 
Indonesia mengadakan rangkaian 
penyuluhan kesehatan seksual. Bekerja 
sama dengan Peduli Kasih Indosiar, 
penyuluhan ini diberikan untuk masyarakat 
di pinggir Kali Grogol, Jakarta Barat. Lokasi 
penyuluhan sendiri sebenarnya tidak bisa 
disebut daerah lokalisasi, tetapi menurut 
data yang diketahui, tingkat prostitusi di 
daerah setempat cukup tinggi.

Penyuluhan mengenai kesehatan 
seksual dan reproduksi ini secara 
bergantian dibawakan oleh dr. Carla 

“Pandangan saya, dari segi kesehatan, terutama bagi orang-orang yang memasuki umur 
yang produktif dalam reproduksi, sangat penting sekali adanya penjelasan dan penyuluhan 

tentang baik-buruknya melakukan hubungan seksual di luar nikah, atau yang bergonta-ganti 
pasangan. Itu sangat perlu sekali. Bahkan dipandang, sangat perlu ditingkatkan, penyuluhan 

terhadap masyarakat umumnya. Penyuluhan ini sangat penting. Karena baik pencegahan 
maupun proses penyembuhannya, sangat dijelaskan dengan detail. Secara khusus, manfaat 

terhadap bapak-ibu warga masyarakat sekitar, adalah merupakan satu bekal, untuk 
mengetahui seperti apa yang harus dicegah, seperti apa yang harus dilakukan.” 

(Bapak Jumari, Peserta Penyuluhan)

SEBUAH UPAYA UNTUK 
MEMINIMALISASI PROSTITUSI
Penulis dan Foto : Yuliana Martha Tresia

Riupassa, dr. Iskandar Irwan Hukom, 
dan Victor Palapessy, S.K.M. dari Tim 
Medis Obor Berkat Indonesia. Di dalam 
penyuluhan ini, masyarakat mendapat 
penjelasan medis mengenai anatomi organ 
reproduksi manusia, penyakit-penyakit 
menular seksual, dan pencegahan penyakit 
menular seksual. Materi penyuluhan 
dibawakan secara berkelanjutan untuk 
keempat sesi dalam rangkaian ini. Ada 
100-200 orang peserta dari masyarakat 
setempat yang ikut di setiap sesi 
penyuluhan.

Masyarakat peserta penyuluhan 
mengakui bahwa penyuluhan mengenai 
kesehatan seksual dan reproduksi 
ini sangat bermanfaat bagi mereka. 
Melalui penyuluhan ini, Obor Berkat 
Indonesia memang berharap bisa 
menolong masyarakat untuk memahami 
pentingnya kesehatan seksual dan bahaya 
penyakit menular seksual. Pengetahuan 
yang berdasar secara medis inipun 
diharapkan dapat menolong masyarakat 
meminimalisasi kemungkinan aksi 
prostitusi dan menjunjung kesetiaan 
terhadap pasangan.
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“Terima Kasih OBI dan Mitranya, karena 
telah membangun sekolah kami yang 
rusak.” Ungkapan inilah yang diucapkan 
oleh para siswa setelah acara peresmian 
gedung sekolah mereka, SDN 56 Manado, 
pada 22 Agustus 2015.

Sebelumnya, sekolah yang berlokasi di 
Jalan Pingkan Matindas, Paal Dua, Manado, 
Sulawesi Utara ini mengalami rusak parah, 
setelah dilanda banjir bandang Januari 2014 
lalu. Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar 
di sekolah ini sempat berhenti total. Akan 
tetapi, beberapa bulan setelah bencana 
banjir, aktivitas di sekolah ini kembali 
berlangsung dengan bangunan seadanya. 
Semangat belajar dari siswa-siswi SDN 56 

Manado yang haus akan ilmu pengetahuan 
menjadi alasan utama kegiatan di sekolah 
tersebut kembali berlangsung.

Semangat belajar dari para siswa 
inilah yang juga mendorong OBI bersama 
Mitranya berkomitmen untuk membangun 
kembali sekolah yang rusak tersebut. 
Melalui beberapa tahapan pembangunan, 
gedung sekolah yang lebih megah dari 
bangunan sebelumnya pun berdiri buat 
siswa-siswi SDN 56 Manado ini.

“Kami mengucapkan banyak terima 
kasih kepada OBI dan Mitra-Mitranya yang 
sangat peduli dengan sekolah ini. Dengan 
adanya gedung baru ini, saya berharap 
konsentrasi anak-anak dalam belajar jadi 
lebih meningkat, supaya ke depannya nanti 
akan lahir pemimpin bangsa dari sekolah 
ini,” kata Leonora Rampengan Mandagi, 
Spd, Kepala Sekolah SDN 56 Manado, 
saat memberikan kata sambutan di acara 
peresmian tersebut.

Bapak Walikota Manado, Vicky 
Lumentut, juga mengungkapkan perasaan 
bahagia atas berdirinya kembali bangunan 

sekolah SDN 56 Manado. “Saya sangat 
terharu dan bangga dengan berdirinya 
gedung sekolah SDN 56 Manado ini. Terima 
kasih buat Obor Berkat Indonesia yang 
sudah berusaha keras untuk membangun 
gedung sekolah yang baru ini,” kata Vicky 
Lumentut yang meresmikan berdirinya 
gedung sekolah SDN 56 Manado bersama 
Ibu Non Rawung, Ketua Yayasan Obor 
Berkat Indonesia.

MENDIRIKAN 
KEMBALI SDN 56 
MANADO
Penulis: Alekcander Sigalingging | Foto: Raymond Sitorus

SEBELUM SEBELUM SEBELUM
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Foto ilustrasi : www.365twincitiesfamily.com

Artikel oleh dr. Dini Praptianti

Hingga saat ini masih banyak orang tua yang 
beranggapan bahwa seks merupakan hal yang 
sangat tabu untuk dibicarakan, terlebih lagi 
dengan anak-anak mereka. Orang tua cenderung 
menghindari pembicaraan mengenai seks. Inilah 
yang mendorong anak untuk mencari informasi 
tentang seks dari sumber lain, yang belum pasti 
kebenarannya. Bahkan, seiring berkembangnya 
teknologi dan internet, anak akan menjadi 
sangat mudah dalam mengakses informasi 
tentang seks. Hal ini tentu bisa memberi dampak 
buruk terhadap perkembangan anak. Oleh 
karena itu, orang tua seharusnya lebih bersikap 
bijak dalam memberikan edukasi yang benar 
dan tepat mengenai seks, dari segi medis, segi 
agama, dan norma-norma yang berlaku di dalam 
masyarakat.

Pendidikan seks pada anak bertujuan 
untuk mengajarkan kepada anak tentang seks 

“Awalnya, Glen adalah anak yang paling mudah putus asa. Setiap kali mengerjakan apapun, ia 
tidak pernah menyelesaikannya,” kata Dwi Pratama, selaku koordinator di Rumah Seni OBI, saat 
bercerita tentang pengalaman pertamanya mengenal salah satu muridnya, Glen Sionkuemba (15). 

Namun seiring berjalannya waktu, selama beberapa tahun belajar di OBI Pendidikan, anak 
ketiga dari tiga bersaudara ini menunjukkan perubahan yang sangat berarti buat hidupnya dan 
orang lain. Glen mulai bisa memimpin dirinya. Ia juga memberi pengaruh positif bagi teman-
temannya. Hingga dengan sukarela, anak yang bercita-cita menjadi desainer internasional ini 
mengajarkan ilmu membatik kepada ibu-ibu di lingkungan dimana Rumah Seni OBI berdiri. 

Hasil karya membatik dari Glen pun mulai dihargai oleh orang lain. Salah satunya, ketika 
Obor Berkat Indonesia mengadakan Pameran “Batik Bagi Sosial-Kemanusiaan” di bulan Oktober 
2015 lalu. Beberapa pengunjung di pameran batik tersebut membeli karya-karya batik dari Glen. 
Dengan begitu, Glen mendapatkan sejumlah uang dari hasil karyanya. Hal inilah yang membuat 
Glen menjadi bersemangat dalam membuat karya selanjutnya. Tidak ada waktu sedikit pun yang 
dibuangnya dengan sia-sia. Glen selalu memanfaatkan waktunya untuk berkarya.

“Tadinya saya selalu menyusahkan mama saya. Tapi sekarang, saya sudah bisa membantu 
mama saya, terutama dalam hal ekonomi,” kata Glen, yang memang hanya tinggal bersama ibunya 
dalam kondisi keluarga yang sangat sederhana.

“Dulu kalau Glen punya keinginan atau uang, orang lain tidak boleh mengganggunya. Tapi 
kali ini, setelah Glen bertumbuh dan berkembang, dia rela mengeluarkan tabungannya untuk 
membantu mamanya. Dia rela menunda keinginannya untuk kebutuhan yang lebih mendesak, 
terutama buat keluarga,” kata Dwi, yang sangat bahagia dengan kemajuan yang dialami anak 
didiknya tersebut.

Penulis dan Foto: Alekcander Sigalingging

Glen SIonKUeMBA, 
DARI MuDAh PuTuS ASA 
MENjADI BERSEMANgAT 

DAlAM BERKARyA

eDUKASI SeKS 
UnTUK AnAK

yang bertanggung jawab, serta menghindari 
pelecehan dan kekerasan seksual yang akhir-
akhir ini banyak sekali dialami oleh anak-anak, 
baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah.

Orang tua sangat dianjurkan untuk 
memberikan pendidikan seks kepada anak sesuai 
tahapan perkembangannya sebagai berikut :
a)  Balita (1-5 tahun). Mulailah 

memperkenalkan kepada anak organ-
organ seks miliknya secara singkat. Waktu 
yang tepat adalah saat memandikan anak. 
Jelaskan berbagai organ tubuh pada anak, 
seperti rambut, kepala, tangan, kaki, perut, 
dan alat kelamin (penis untuk anak laki dan 
vagina untuk anak perempuan). Terangkan 
juga perbedaan alat kelamin dari lawan 
jenisnya. Ingatkan pada anak, alat kelamin 
tidak boleh disentuh oleh siapapun. Jika ada 
yang menyentuhnya, anak harus berteriak 
sekeras-kerasnya, lalu melapor pada orang 
tua. Hal ini untuk melindungi mereka dari 
maraknya kasus kekerasan dan pelecehan 
seksual pada anak.

b)  Anak usia 3-10 tahun. Ketika anak 
memasuki usia ini, anak mulai kritis 
bertanya, seperti pertanyaan darimana bayi 
berasal. Ibu bisa menjawab dengan singkat 
bahwa bayi berasal dari perut ibu.

c)  Menjelang Remaja. Pada usia ini, sudah 
saatnya menerangkan tentang haid, 
mimpi basah, perubahan fisik (seperti 
pertumbuhan payudara pada wanita, mulai 
tumbuhnya bulu-bulu halus di organ vital 
mereka).

d)  Usia Remaja. Kita harus lebih intensif 
menanamkan nilai moral, memberi 
penjelasan mengenai kerugian dari perilaku 
seks bebas, seperti penyakit seksual dan 
bahaya hubungan seks usia muda, serta 
menekankan bahwa hubungan seks hanya 
boleh dilakukan setelah menikah.

Edukasi seks harus dimulai dari dalam 
keluarga, meskipun dapat diperoleh juga dari 
sekolah. Edukasi yang tepat dan benar dapat 
menyelamatkan anak dari ancaman kekerasan 
dan pelecehan seksual yang semakin hari 
semakin mengancam generasi bangsa.



Bagi para wartawan di dunia, 
mendapatkan penghargaan tertinggi 
Jurnalistik Pulitzer adalah hal yang sangat 
membanggakan. Butuh perjuangan 
yang sangat berat untuk mendapatkan 
penghargaan tersebut. Kriteria penilaiannya 
juga melalui beberapa tahapan dan seleksi 
ketat. Namun, tahukah Anda, ada seorang 
wartawan yang telah mendapatkan 
Penghargaan Pulitzer, yang kemudian 
mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.

Ia adalah Kevin Carter, wartawan foto 
asal Afrika Selatan. Pria yang pernah menjadi 
apoteker ini berhasil meraih Jurnalistik 
Pulitzer 1994. Fotonya bercerita tentang 
seorang anak perempuan yang menangis 
kelaparan dan berusaha merangkak menuju 
Markas Pengungsian PBB sejauh satu 
kilometer dari tempatnya. Anak perempuan 
itu tanpa pakaian dan tulang kurus menonjol 
di mana-mana. Sementara di belakangnya, 

ada seekor burung pemakan bangkai, yang 
sudah mencium bau kematian gadis kecil 
tersebut. Sesudah mengambil foto, Kevin 
Carter meninggalkan gadis kecil itu begitu 
saja. Alasannya, karena Kevin takut tertular 
penyakit darinya.

Setelah menerima penghargaan tersebut 
dan hasil fotonya dipublikasikan, New York 
Times menerima ribuan telepon yang 
menanyakan tentang kabar gadis kecil itu. 
Apakah gadis kecil tersebut mati? Apakah dia 
bisa sampai ke penampungan PBB? Apakah 
gadis kecil itu dimakan burung pemakan 
bangkai? Bagaimana saya bisa menolong 
gadis tersebut? Mengapa Kevin tidak 
menolong anak gadis itu?

Kelima pertanyaan inilah yang paling 
banyak ditanyakan oleh ribuan orang yang 
menelepon New York Times. Kevin Carter 
pun mendengar berita tersebut. Pertanyaan-

pertanyaan itu sangat menghantui kehidupan 
Kevin. Hingga akhirnya, dua bulan setelah 
meraih Hadiah Pulitzer, Kevin Carter bunuh 
diri, dengan cara menutup diri di dalam 
mobil pickup-nya dan mengalirkan gas 
knalpot ke dalam.

Seringkali kita dihadapkan pada 
dua pilihan yang membingungkan. 
Terkadang, kita lebih memilih yang 
sangat menguntungkan bagi kita tanpa 
mempedulikan nasib orang lain. Seandainya, 
Kevin memilih untuk menolong gadis 
kecil itu, mungkin namanya akan tercatat 
dalam sejarah sebagai pahlawan yang 
menyelamatkan generasi.
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Sumber foto : www.vogue.com | Penulis : Alekcander 
Sigalingging (dari berbagai sumber)

Foto Kevin Carter yang memenangkan Penghargaan Pulitzer



SEJAk TAhUn 1999 hingga Oktober tahun 2015 OBI telah memberikan pelayanan kesehatan umum 
dan gigi kepada 2.886.210 orang, serta pelayanan operasi kepada 19.170 orang di 7.338 lokasi seluruh 
Indonesia. Selain itu, OBI telah memberikan beasiswa kepada 3.831 siswa, bantuan ekonomi kepada 
544 kepala keluarga, dan mengadopsi 2 desa di Nias.

Saya mengerti bahwa OBI melayani masyarakat prasejahtera yang membutuhkan di Indonesia, 
untuk itu saya ingin mendukung dana untuk pelayanan kepada sesama yang membutuhkan.

Nama lengkap :

Tanggal lahir  :

Alamat lengkap :

Email  :

Telepon  :

Formulir miTrA

Saya mau mendukung pelayanan OBI secara rutin dengan memberi dukungan dana sebesar:
Rp. ..................................../ bulan

Saya mau mendukung pelayanan OBI dengan sekali memberi sebesar:
Rp. ..................................

Cara Pembayaran:
Cash

Transfer Bank: Cimb Niaga BCA

Kartu Kredit :

No Kartu Kredit :    Atas nama:

Exp. Date :          /

(                                                     )
Nama Jelas

Lembaran formulir mohon dikirimkan kembali melalui Fax: 021-8990 5942 atau kirim ke 
Yayasan Obor Berkat Indonesia. Gd. Multicommtech, Jl. Sriwijaya Kav. 5-7, Lippo Cikarang, Bekasi 17550.

Yayasan Obor Berkat Indonesia
BCA Cab. Lippo Cikarang 522-030-9292 
(Swift Code : CENAIDJA)
Cimb niaga Cab. Lippo Cikarang 468-010-036-5005
Bank Mandiri Cab. TB. Simatupang 127-00-0639746-5  
Telp      : 62.21-89905940  -  62.21-89905566  
Fax      : 62-21-89905942
SMS     : 0818 - 9000 43
email    : partners.obi@cbn.or.id

DONASI HANYA DITERIMA MELALUI TRANSFER BANK / STAND PAMERAN OBI



Penulis : Yuliana Martha Tresia | Foto : Tim OBI Nias
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Bagaimana para ibu dan anak-anak di 
Desa Bawadesolo bisa belajar bersama 
dengan gembira, itulah salah satu harapan 
yang ingin dicapai oleh Obor Berkat 
Indonesia. Inilah juga alasan mengapa 
setiap hari Rabu, Tim Obor Berkat 
Indonesia di Pulau Nias datang berkunjung 
ke Desa Bawodesolo, Pulau Nias, Sumatera 
Utara, untuk mengadakan kegiatan yang 
diberi nama Rabu Gembira. Ya, kegiatan ini 
diadakan setiap hari Rabu dari jam 10:00-
11:30 WIB di Balai Desa Bawadesolo, Pulau 
Nias. Tim Obor Berkat Indonesia di Pulau 
Nias telah memulai kegiatan ini sejak bulan 
September 2015.

Kegiatan Rabu Gembira ini lahir 
dari kebutuhan masyarakat setempat, 
khususnya para ibu dan anak-anak, akan 
edukasi kesehatan dan kesejahteraan. 
Para ibu perlu mengetahui hal-hal penting 
terkait pertumbuhan anak, kesehatan 
anak, gizi, sampai Teknologi Tepat Guna 
(TTG) untuk membangun usaha pribadi 
yang bisa menyokong perekonomian 
keluarga. Karena itu, di setiap bulannya, 
ada tema-tema beragam yang diedukasikan 

kepada para ibu dan anak melalui kegiatan 
Rabu Gembira. Tak hanya mengangkat 
tema mengenai edukasi kesehatan dan 
pemberdayaan, Obor Berkat Indonesia juga 
mengikutsertakan pendidikan karakter di 
dalamnya. Seluruh kegiatan Rabu Gembira 
dikemas dengan kreatif agar menarik dan 
bermanfaat maksimal bagi masyarakat 
Desa Bawadesolo. Secara khusus, untuk 
menyampaikan materi edukasi kepada 
anak-anak, Tim Obor Berkat Indonesia 
memakai cara dan bahasa yang lebih 
mudah dimengerti dan interaktif.

Para ibu dan anak-anak 
di Desa Bawadesolo, Pulau 
Nias, senang sekali karena bisa 
mengikuti acara Rabu Gembira 
dari Obor Berkat Indonesia. Raut 
wajah para ibu dan anak-anak 
di Desa Bawadesolo tampak 
gembira setiap kali menerima 
pelajaran baru yang membawa 
pengalaman baru bagi mereka. 
Hal ini seperti ketika mereka 
belajar cara mencuci tangan 
dengan bersih menggunakan 
tujuh langkah cuci tangan dengan 
Standar WHO, yang disuluh oleh 
dr. Carla Riupassa. Kegiatan 
Rabu Gembira bagi para ibu dan 
anak-anak Desa Bawadesolo 
terus berlanjut sampai saat ini. 
Mereka kini memiliki aktivitas 
rutin mingguan yang bermanfaat. 
Melihat anak-anak Desa 
Bawadesolo dapat bertumbuh 
menjadi anak-anak yang kuat, 
sehat, cerdas, dan selalu gembira 
dalam pendampingan ibunya—
ya, itulah harapan Obor Berkat 
Indonesia.

BELAJAR 
BERSAMA
DI RABU 
GEMBIRA



Ilustrasi foto: http://instituteforattachment.org/wordpress
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Ketika Zai lahir, Muhammad 
Kardiansyah hanya bisa memeluk erat 
bayinya itu dengan perasaan campur-
aduk. Zai memang lahir dengan kelainan 
bibir sumbing. Istrinya, Chi Chi, hanya bisa 
menangis. Mereka tidak tahu mengapa 
anak keempat mereka lahir dengan bibir 
sumbing, tetapi sebagai orang tua yang 
sudah dipercayakan seorang anak lagi oleh 
Tuhan—mereka siap menerima takdir yang 
sudah digariskan.

Kekurangan di dalam diri Zai tidak 
membuat kasih sayang Kardiansyah dan 
Chi Chi berkurang. Mereka justru sangat 
mencintai Zai. Karena itu, mereka ingin 
sekali Zai sembuh dari bibir sumbing. 
Mereka juga ingin sekali melukis senyum 
di wajah Zai. Sayangnya, operasi mandiri 
membutuhkan biaya yang sangat besar. 
Dengan pekerjaan sebagai teknisi listrik 
dengan empat orang anak yang harus 
ditanggung, Kardiansyah merasa sangat 
berat.

Di tengah kebingungan, pintu 
kesembuhan mulai terbuka ketika Chi Chi 
bertemu Suster Frida, salah seorang staf 

Obor Berkat Indonesia, di Stasiun Bojong, 
Bogor. Melihat bentuk dot yang berbeda, 
Suster Frida langsung mengetahui bahwa 
Zai yang tersembunyi di dalam gendongan 
Chi Chi menderita kelainan bibir sumbing. 
Suster Frida pun menawarkan bantuan 
operasi gratis bagi Zai. Chi Chi terkejut dan 
merasa senang sekaligus. Kesembuhan bagi 
anaknya ternyata datang dalam jalan yang 
tidak terduga.

Enam bulan sudah berlalu dari saat itu 
dan Zai sudah menjalani operasi pada 23 
Agustus 2015 di RS Sentra Medika Cikarang, 
dengan pertolongan dari Obor Berkat 
Indonesia. Kini, Zai telah sembuh dari bibir 
sumbing. Operasi itu telah melukis senyum 
yang baru di wajah Zai dan di wajah kedua 
orang tuanya.

Melukis 
    Senyum

DI WAJAH

ZAI

sebelum

sesudah
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Penulis: Yuliana Martha Tresia| Foto : Abdi Kusuma & 
Yuliana Martha Tresia

Oleh : Anastasya Hutasoit

memiliki Ibu yang masih menyempatkan diri 
untuk mengantarnya. Ibuku tidak pernah 
mengantarku ke sekolah karena sibuk. 
Jangankan untuk mengantarku ke sekolah, Ibuku 
bahkan menyerahkanku pada pengasuh mulai 
dari bangun tidur hingga tidur kembali.”

Terkadang kita lupa bersyukur untuk 
semua yang telah kita miliki. Kita lebih sering 
memerhatikan apa yang dimiliki oleh orang lain 
dan menginginkannya, kemudian bersungut 
dan mengeluh kepada Tuhan agar Tuhan 
melimpahkan berkat orang lain kepada kita. 
Padahal, Tuhan sudah merancang apa yang baik 
atas kita. Tuhan itu Organizer yang paling handal. 
Jadi, tak perlu khawatir akan hidup Anda karena 
apa yang Anda miliki sekarang. Coba lihat diri 
Anda, sudahkah Anda bersyukur hari ini kepada 
Tuhan?

Seorang anak berjalan bersama Ibunya 
menuju sekolah. Sang Ibu memegang erat tangan 
anaknya agar mereka tetap berjalan beriringan. 
Sepanjang jalan, Ibu dan anak tersebut bersenda 
gurau sambil mengayunkan genggaman tangan 
mereka. Mereka melewati hamparan sawah 
sambil bercerita dan tertawa. Tiba-tiba sang 
anak berhenti dan melihat laju sepeda seorang 
anak lain melintasi pandangannya dan berkata 
kepada Ibunya, “seandainya aku punya sepeda, 
pasti aku akan sampai di sekolah lebih cepat, 
Bu, dan tidak menghabiskan tenagaku berjalan 
kaki seperti ini.” Ibunya hanya bisa tersenyum 
mendengar keluhan anaknya dan berkata dalam 
hati, “Seandainya Ibu punya cukup uang untuk 
membelikanmu sepeda, Anakku, pasti akan Ibu 
belikan.”

Anak dengan sepeda tadi memasuki jalan 
besar. Laju sepedanya didahului oleh sebuah 
mobil. Dia melihat dan berkata dalam hatinya, 
“Seandainya aku pergi ke sekolah dengan sebuah 
mobil, pasti aku tidak akan berkeringat dan 
berdebu seperti ini. Aku pasti masih tampak 
segar dan tidak merasa lelah karena mengayuh 
pedal.”

Anak yang diantar dengan mobil turun dari 
mobilnya dan memerhatikan dari kejauhan 
anak yang diantar oleh ibunya dengan berjalan 
kaki. Dia memerhatikan, Ibu dan anak itu saling 
menggenggam tangan dan tertawa sepanjang 
jalan menuju sekolah. Iapun berkata dalam 
hatinya, “Anak itu sungguh beruntung. Dia 



Tahukah Anda, belajar batik berarti tidak hanya 
belajar tentang budaya bangsa? Bersama Obor 
Berkat Indonesia, belajar batik dapat menjadi sebuah 
jembatan untuk menolong orang lain. Bagaimana 
caranya?

Pameran “Batik Bagi Sosial-Kemanusiaan” dari 
Obor Berkat Indonesia menyediakan jawaban untuk 
hal ini. Digelar di Mall of Indonesia pada pada 16-18 
Oktober 2015 dan di Supermal Karawaci pada 20-
22 November 2015, pameran ini lahir dari semangat 
untuk melestarikan budaya bangsa sekaligus mengajak 
pengunjung untuk senang menolong orang lain. Setiap 
Rupiah yang dihasilkan dari pameran ini akan kembali 
didedikasikan OBI untuk menolong dan melayani anak-
anak dari keluarga prasejahtera di Indonesia.

Di pameran ini, hanya dengan Rp100.000, 
pengunjung juga bisa belajar mencanting batiknya 
sendiri. Hasil karya itu bisa dibawa pulang sebagai 
kenang-kenangan. Untuk kegiatan mencanting ini, 
anak-anak dari Rumah Seni OBI yang sudah terlatih 
dalam membatik, ikut membantu dan mendampingi 
para pengunjung. Tak hanya itu, ada juga Workshop 
Batik dan Galeri Foto OBI Pendidikan, serta pameran 

hasil karya anak-anak 
Rumah Seni OBI. Dengan 
Rp100.000, setiap 
pengunjung tidak hanya 
belajar untuk mencintai 
budaya bangsa, tetapi 
juga untuk mencintai anak 
bangsa.

Ya, inilah alasan 
mengapa pameran ini 
dinamakan “Batik Bagi 
Sosial-Kemanusiaan”—

yaitu karena melalui 
batik, OBI tidak hanya 
memperkenalkan budaya 
bangsa, tetapi juga 
mengundang setiap 
pengunjung untuk mau 
mengulurkan tangan bagi 
anak-anak bangsa yang 
membutuhkan.

Penulis: Yuliana Martha Tresia | Foto : Nixon Leosae
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Happines will never run out,
because you share it.

That happines will continue to grow,
because you are willing to share

Merry Christmas 2015 and 
Happy New Year 2016
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