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Pendidikan Membawa
Perubahan



Tugas kita adalah untuk mencoba. Dalam mencoba, kita menemukan dan 
belajar membangun kesempatan untuk berubah, hingga sampai pada 
keberhasilan. 

Terima kasih para pembaca dan mitra OBI. Buletin Tersenyum Edisi 24 kami 
hadirkan untuk menunjukkan bahwa perubahan itu pasti terjadi, ketika ada 
harapan dan hati yang selalu mau berbagi; waktu, ilmu, keterampilan dan 
hati untuk sesama.  Selamat membaca.
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Tidak pernah ada kata terlambat untuk 
belajar.  Deni Sarifudin membuktikannya. 
Berbekal ijasah SMP, ia berjuang dalam 
kerasnya kehidupan ibu kota. Ia bekerja 
menjadi tukang ojek untuk menghidupi istri 
dan anaknya. Jauh di lubuk hati, tersimpan 
keinginan kuat untuk mengubah nasibnya. 
Dengan ijasah SMP, bagaimana bisa?

“Bisa, asalkan ada kemauan.” Ucap Deni. 
Hingga akhirnya sang istri mendapatkan 
informasi tentang program PKBM Paket 
C OBI di Tanah Merah. Segera Deni 
mendaftarkan diri dan mengikuti kelas 
hingga akhirnya lulus ujian nasional. 
“Bersyukur karena ada pekerjaan yang 
lebih baik dengan ijasah Paket C. Saya jadi 
staff marketing di sebuah perusahaan. 
Pagi sampai sore kerja di kantor dan 
ngojek sampai malam. Tapi nggak lama, 
saya harus kehilangan pekerjaan, jadi 
pengangguran.” Deni

Kehilangan pekerjaan tidak lantas 
membuat Deni putus asa. Dengan 
dukungan istri dan anak, ia yakin mampu 
melewati masa sulit dalam hidupnya. OBI 
pendidikan menghubungi Deni untuk 
ikut dalam program pelatihan bengkel di 
AHASS Honda, sebagai wujud kepedulian 
sosial Pundi Amal SCTV. “Waktu dihubungi 

OBI, saya langsung ambil kesempatan ikut 
program ini. Saya nggak pikir panjang, 
yang penting saya bisa belajar dan punya 
pengetahuan baru. Dari bulan Maret sampai 
Juli ikut pelatihan dan tidak punya pekerjaan, 
sama sekali tidak ada penghasilan. Tapi 
istri mendukung saya ikut pelatihan ini 
hingga selesai. Siapa sangka, saya jadi juara 
dalam program itu, dan dihargai dengan 
pemberian peralatan yang saya butuhkan 
untuk membangun usaha cuci motor ini.”

Kini, sebuah usaha cuci motor milik Deni 
berdiri di pinggir jalan Tipar, Cakung, 
Jakarta. Impian seorang anak korban putus 
sekolah terwujud, karena keyakinan dan 
kerja keras. “Hari sabtu dan minggu, saya 
mengajak anak-anak PKBM OBI yang mau 
untuk bekerja disini. Saya mengajak mereka 
untuk memberikan semangat, bahwa kita 
bisa maju asalkan ada kemauan. Dengan 
kesempatan yang diberikan OBI belajar di 
bengkel, saya punya keahlian sekarang. 
Dengan keahlian yang ada saya tidak mau 
bekerja dengan orang lain. Saya harus 
punya usaha supaya bisa menolong orang 
lain. Saya berharap, usaha cuci motor ini 
bisa berkembang menjadi bengkel besar jadi 
barokah bagi banyak orang.” [Def]

Senyum Mereka04 >> Senyum Mereka 05 >>

Deni... 
Membuka Usaha 
Untuk Menolong 
Orang Lain

>> Foto bersama Wisudawan Pelatihan Dasar Mekanik Motor

>> Deni (kiri) menerima Penghargaan sebagai peserta terbaik

>> Hadiah dalam bentuk peralatan penunjang usaha

>> Tempat usaha cuci motor Deni

>> Usaha cuci motor milik Deni
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Belajar Menjaga Kesehatan 
Mulut & Gigi Bersama Hypermart

Upaya untuk menumbuhkan 
kesadaran menjaga kesehatan 
mulut dan gigi harus dimulai 
sedini mungkin. OBI bersama 
Hypermart ambil bagian, 
mendidik anak-anak tentang 
kesehatan mulut dan gigi 
lewat program penyuluhan 
dan pemeriksaan gigi gratis 
bagi 43.142 siswa di 158 SD 
wilayah JABODETABEK. [Alex]

”Sudah beberapa kali saya sikat gigi, selalu keluar darah dan 
terkadang muntah. Karena sering seperti itu, saya jadi takut 
sikat gigi. Mama sering mengingatkan untuk gosok gigi tapi 
saya nggak mau karena takut berdarah lagi. Mama sampai 
marah-marah kalau suruh saya gosok gigi. Kenapa gigi saya 
seperti itu dokter?”  Amir Hamzah, siswa SDN Kampung 
Besar 1, Tanggerang. 

“Jangan memasukkan sikat gigi terlalu dalam  dan menyikatnya dengan 
kuat, karena tanpa sengaja bisa menekan bagian dalam tenggorokan. 
Inilah yang membuat gigi kamu berdarah dan muntah. Tapi Amir 
harus tetap rajin sikat gigi dua kali sehari,  yaitu saat mandi pagi hari 
dan malam sebelum tidur. Sikap malas gosok gigi mengakibatkan 
gigi kamu berlubang. Dokter harus melakukan penambalan dan ada 
juga gigi  yang harus dicabut. Setelah ini, berjanjilah untuk mengingat 
pesan dokter, agar menjaga kesehatan gigi kamu.” Drg. Josevina



Nias, sebuah pulau dengan keindahan 
laut yang merupakan kebanggaan 
bangsa Indonesia. Siapa sangka 

jika ternyata pulau ini menyimpan sisi lain 
mirisnya kehidupan masyarakat kita, akibat 
keterbatasan pengetahuan yang mengikat 
mereka dalam kemiskinan bahkan anak-anak 
penderita gizi kurang dan gizi buruk.
 
Setelah program penanganan gizi kurang/
buruk tahun 2010, program yang sama dan 
berkelanjutan bersama Tango masih terus 
dilakukan di Nias. Mengapa Nias? Yuna Eka 
Kristina (Head of Corporate and Marketing 
Communication OT Group) menjawab, 
“karena  masalah gizi buruk di sini belum ada 
yang menyentuh. Setelah program TPGAI 
tahun 2010-2012, program ini berlanjut di 
tahun 2013 dengan mengadopsi satu lokasi 
yakni desa Banua Gea, kabupaten Nias. Di desa 
inilah, Tango memutuskan untuk merenovasi 
lima Pusat Pembantu Kesehatan Masyarakat, 
memfasilitasi pemberdayaan ekonomi 
desa dengan menyediakan satu lahan dan 
pelatihan bercocok tanam dan beternak 
untuk keperluan gizi masyarakatnya. Di 
samping itu, ada juga aktivitas merenovasi 
rumah-rumah yang tidak memenuhi standar 
kesehatan, memulihkan anak gizi buruk 
melalui metode  home visit, mengadakan 
pemberian makanan tambahan untuk anak- 
anak bergizi kurang, serta pendampingan 
gizi kepada para ibu.”

Kreatifitas 
& Semangat 
Berbagi 
Merubah Nias

Dan Nias kini berubah. Status sebagai pulau 
dengan penderita gizi kurang/buruk terbanyak 
di Sumatera Utara yang pernah melekat 
padanya telah bergeser. Cinta, membangun 
kreatifitas dan semangat berbagi. Bukan 
sekedar menolong memperbaiki status 
penderita gizi buruk/kurang semata, 
melainkan membawa masyarakat keluar dari 
keterbatasannya melalui pendampingan, 
pelatihan dan bantuan yang mereka butuhkan 
untuk mencapai perubahan.[Def]  

>> Salah satu Pustu/Poskesdes yang direnovasi

Sebelum

Sesudah

>> Peternakan lele untuk keperluan gizi masyarakat

Tango PeduliGizi08 >>
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“Program Rumah Seni, khususnya kelas seni batik dibuat untuk 
mengenalkan batik sebagai seni budaya bangsa pada anak-
anak kita. Tujuannya, agar mereka mengenal warisan budaya 
bangsanya sejak muda dan akan terus menjaga kelestarian 
budayanya. Lewat program ini, kita akan memberikan bekal 
pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anak, yang 
kebetulan berasal dari ekonomi lemah bahkan anak-anak 
jalanan agar memiliki keterampilan. Di Rumah Seni, mereka 
diajar bagaimana membatik dan mengembangkan hasil 
batiknya menjadi pernak pernik lain, seperti; dompet, bandana, 
jepitan rambut dan lainnya. Kita akan membantu mereka 
bagaimana memasarkan hasil kerajinan tangan tersebut, agar 
mereka punya penghasilan dan tidak kembali menjadi anak 
jalanan.” Dwi, koordinator Progam Rumah Seni OBI

Seni membuat mereka bahagia. Seni 
mengajar mereka untuk menggali kreatifitas 
dan berkarya. Seni kerajinan batik dipilih 
menjadi program terbaru tahun 2013 yang 
lahir dari sebuah pemikiran sederhana, 
bahwa anak-anak yang OBI asuh harus 
memiliki keterampilan untuk menata hidup 
yang lebih baik, agar mereka tidak kembali 
menjadi anak jalanan.  [Def]

Membatik di Rumah Batik OBI
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Peduli Korban 
Gempa Aceh

Gempa bumi berkekuatan 6,2 Skala Richter 
mengguncang Kabupaten Aceh Tengah dan 
Kabupaten Bener Meriah, Aceh (5 Juli 2013). 

Tim Penanggulangan Bencana OBI berada di Aceh (8-
12 Juli 2013) terdiri dari; 3 dokter umum dan 1 perawat 
untuk memberikan bantuan berupa; tenaga medis dan 
obat-obatan, pemberian selimut dan paket keluarga 
untuk korban gempa di tenda-tenda pengungsian.

912
58

“Keadaan rumah sudah tak bisa ditempati. 
Waktu gempa datang, saya lagi di sawah dan 
anak-anak sedang bermain di luar. Semua 
barang-barang sudah berjatuhan di lantai, 
tembok rumah sudah runtuh. Mulai hari 
selasa, kami sudah mengungsi karena rumah 
tak bisa lagi ditinggali. Ada rasa trauma 
melihat keadaan rumah, apalagi melihat 
tempat ibadah sudah rubuh. Sekarang,  tak 
bisa lagi kami sembahyang padahal sudah 
menjelang bulan Ramadhan. Sedihlah 
rasanya, sekarang keadaan kami begini. 
Tapi kami masih bersyukur karena masih 
ada yang peduli. OBI datang jauh-jauh dari 
Jakarta menengok kami dan memberikan 
bantuan pengobatan. Kami berterimakasih 
sekali.” Suharneti (43 Tahun). [Def]

Pasien ditolong

Paket didistribusikan



Ketika serangan jantung terjadi, bagian dari 
otot jantung mati karena tidak mendapatkan 
aliran darah. Untuk menjaganya tetap sehat, 
jantung membutuhkan oksigen dan  zat-
zat gizi yang dibawa oleh darah, melalui 
arteria (pembuluh darah) koroner yang 
membungkus bagian luar jantung. 

Resiko serangan jantung terjadi karena :
1. Tekanan darah tinggi
2. Kadar kolesterol dalam darah yang 

tinggi
3. Obesitas
4. Merokok
5. Gaya hidup tidak aktif

Gejala yang dirasakan penderita saat 
serangan jantung melanda, yakni rasa 
sakit atau nyeri di bagian dada, dimana 
kebanyakan orang menyangka hal ini hanya 
sebagai gangguan pencernaan saja. Gejala 
lainnya, merasa tertekan di tengah dada 
selama 30 detik - 5 menit, keringat dingin, 
berdebar-debar, pusing, merasa ingin 
pingsan dan nafas tersengal-sengal pada saat 
berolahraga.

Cegah penyakit jantung dengan:

>> Pola makan sehat
Hindari makanan yang mengandung lemak/ 
gorengan atau yang mengandung kolesterol 
tinggi. Sebaiknya makanan diolah dengan 
cara direbus, dikukus atau dipanggang. 
Hindari makanan yang mengandung 
gula tinggi (soft drink) dan jangan terlalu 
banyak mengkonsumsi karbohidrat,  karena 

karbohidrat dalam tubuh akan dipecah 
menjadi lemak. Sebaiknya, konsumsilah 
gandum  (oat) yang dapat membantu 
menjaga jantung tetap sehat.

>> Hindari Stress
Bila seseorang mengalami stress , tubuhnya 
akan mengeluarkan hormon cortisol, yang 
menyebabkan pembuluh darah menjadi 
kaku dan hormon norepinephrine yang 
mengakibatkan naiknya tekanan darah.

>> Obesitas
Kelebihan berat badan (obesitas) akan 
meningkatkan tekanan darah tinggi dan 
ketidak normalan lemak. Menghindari 
kegemukan merupakan cara utama untuk 
menghindari diri dari diabetes, yang 
mempercepat penyakit jantung koroner dan 
meningkatkan resiko penyakit jantung.

>> Hipertensi
Hipertensi dapat melukai dinding arteri dan 
memungkinkan kolesterol LDL memasuki 
saluran arteri dan meningkatkan penimbunan 
plak.

>> Olah raga secara teratur
Berjalan kaki, jalan cepat atau jogging 
merupakan olahraga sederhana yang dapat 
menguatkan kerja jantung dan melancarkan 
peredaran darah ke seluruh tubuh.

>> Konsumsi antioksidan
Polusi udara dapat menciptakan timbulnya 
radikal bebas dalam tubuh, yang 
menimbulkan endapan pada pembuluh 
darah dan menyebabkan penyumbatan. 
Untuk mengeluarkan radikal bebas tersebut, 
diperlukan antioksi (dari berbagai macam 
sayur dan buah) yang akan menangkap dan 
membuang radikal bebas. 

Info Medis14 >>

Hargai Jantung Anda 
Untuk Kelangsungan 
Hidup
Oleh : Dr. Anna Silalahi

Tanya:  Syalom Dokter. Saya ingin bertanya, apakah demam Typhoid dan Malaria itu? 
Seberapa seriuskah penyakit tersebut? Berapakah kira-kira harga obat-obatan untuk 
penyakit tersebut? Mohon penjelasan. Terima kasih.

Jawab:  Demam Typhoid (Typhus Abdominalis) adalah penyakit infeksi akut yang 
disebabkan oleh kuman Salmonella Typhi, dengan masa inkubasi 6-14 hari. Demam pada 
Typhoid khas menjelang malam hari terdapat gangguan saluran pencernaan, lidah kotor 
dan dapat juga terjadi penurunan kesadaran. Diagnosa pasti dapat diketahui dengan 
pemeriksaan kultur, Widal. Demam Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh 
protozoa parasit, yang merupakan golongan Plasmadium. Proses penularannya terjadi 
melalui gigitan nyamuk Anopheles. Masa inkubasi malaria dapat terjadi dalam beberapa 
hari sampai beberapa bulan. Gejalanya antara lain; demam, menggigil, linu hingga nyeri 
persendian dan muntah. Dari semua gejala itu, yang paling khas adalah penderita merasa 
kedinginan secara tiba-tiba dan bisa menyebabkan kerusakan otak.

Tanya: Syalom Dokter.  Orang tua saya kreatininnya tinggi, 1.6. Apakah kondisi ini sudah 
termasuk gagal ginjal? Dokter memberikan suplemen untuk ginjal, namanya Prorenal. 
Apakah hal ini merupakan anjuran yang tepat? Lalu, sebaiknya makanan apa saja yang 
harus dihindari?

Jawab: Untuk menentukan seseorang mengalami gagal ginjal, harus dilakukan dengan 
berbagai macam pemeriksaan. Salah satu tolak ukurnya adalah, mengukur fungsi ginjal 
ureum kreatinin. Batas normal ureum 20-40mg/dl, sedangkan kreatinin 0,5-1,5mg/dl. 
Pemberian Prorenal ditujukan untuk mengatasi penyakit ginjal kronik, dengan terapi diet 
tinggi kalori serta rendah protein. Apa yang orangtua anda lakukan sudah tepat dan ingatlah 
untuk memeriksakan diri secara rutin ke dokter dan menjaga pola makan yang tepat.

Demam Typhoid dan Malaria

Gagal Ginjal

[oleh : Dr. Dini Praptianti]

Klinik Online 15>>



PENDIDIKAN 
BAGI SEMUA

Tekpend Photografy

Pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan. Ia tidak memandang usia 
dan terbuka untuk siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Kenyataannya, masih 
banyak orangtua yang tidak bisa baca tulis. Mereka masih ada di sekitar kita, 
bahkan dipinggiran kota besar, seperti Jakarta. Dalam segala keterbatasan, 
mereka belajar  meski usia tak lagi muda. Semangat belajar tetap tinggi dan 
pantang menyerah karena sadar bahwa pendidikan itu penting. 

Sebaiknya Anda Tahu16 >>

Pendidikan bagi semua.  Wanita yang hidup 
dengan tradisi patrilineal menyakini bahwa, 
pendidikan itu penting. Peran mereka 
sebagai perempuan yang kelak menjadi ibu, 
diyakin akan menjadi ibu yang cerdas jika 
mereka berpendidikan. Bagaimana mereka 
membesarkan dan mendidik anak-anaknya 
dilakukan dengan cara yang baik dan benar, 
karena mereka mengenyam pendidikan.

Pendidikan bagi semua. Bagi setiap remaja 
dan pemuda karena masa depan bangsa 
ini ada di tangan mereka. Seperti kata 
pendiri bangsa kita, “Beri aku 1.000 orang 
tua, niscaya akan kucabut semeru dari 
akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya 
akan kuguncangkan dunia.”  Artinya, para 

pemuda harus belajar menanamkan dasar 
hidup mereka dengan kuat. 

Karena pendidikan adalah untuk semua, 
sebaiknya anda tahu bahwa bangsa yang 
besar adalah bangsa yang berpendidikan. 
Belajar dan diajar  melalui lembaga  formal/
informal maupun dalam keseharian hidup 
adalah bagian dari pendidikan. Karena itu, 
bukalah jendela wawasan dan rendahkan 
hati maka engkau akan besar dengan 
pendidikan. Bagi setiap orang yang telah 
berjuang penuh untuk pendidikan dan 
mendapatkan pendidikan, janganlah 
berhenti berjuang untuk menciptakan 
perubahan di bangsa ini lewat pendidikan.
[Pamung]

http://presiden-ir-soekarno.blogspot.com
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FORMULIR MITRA
SEJAK TAHUN 1999 hingga Oktober tahun 2013 OBI telah melayani pasien Umum dan Gigi kepada 
2.563.244 orang juga melakukan Pelayanan Operasi kepada 16.685 orang di 6.449 lokasi seluruh 
Indonesia. OBI Pendidikan telah memberikan beasiswa kepada 3.831 siswa, selain itu OBI memberikan 
bantuan ekonomi kepada 544 kepala keluarga.

Saya mengerti bahwa OBI melayani hampir seluruh daerah kumuh di Indonesia untuk itu saya ingin 
mendukung dana untuk pelayanan kepada sesama yang membutuhkan.

Nama lengkap :

Tanggal lahir  :

Alamat lengkap :

Email  :

Telepon  :

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.

DONASI HANYA DITERIMA MELALUI TRANSFER BANK / STAND PAMERAN OBI

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

BOTTLE
CAPRI
Rp. 75.000,-

Rp. 65.000,-

BOTTLE
SPORT

Pemesanan Hubungi:

Dengan Linda/Enny
(021) 8990 5940

MILIKI KOLEKSI
MERCHANDISE

TERBARU
OBI

Rp. 10.000,-

GANTUNGAN
KUNCI 2 SISI

PIN
MAGNET
Rp. 10.000,-



“Omuso siai dodogu me urongo me lawaõ khõma moroi ba OBI waso program 
wananõ sinanõ ba kabu soguna ba ndraono khõma, enaõ lõ mofõkhõ ba afuo ira 
dania. Ma’andrõ saohagõlõ khõ OBI-Tango, meno la tolo ndra’aga ba wofamaha’ 
õ ndra’aga niha mbanua.” Mama Samuel Clipton Gea. (Saya sangat senang ketika 
diberitahukan kepada kami dari Obor Berkat Indonesia, bahwa ada program menanam 
sayur-sayuran di kebun untuk keperluan anak-anak kami, supaya anak-anak kami 
tidak sakit dan kurus. Kami mengucapkan terima kasih kepada OBI & Tango, karena 
sudah membantu kami di desa, bercocok tanam sayur-sayuran). 

Mama Samuel adalah orangtua salah seorang peserta PMT Tango Nias (Samuel 
Clipton Gea) asal desa Banua Gea, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara. 
Sembari mendampingi anaknya menjalani perawatan di Balai Pemulihan Gizi OBI, 
mama Samuel ikut dalam “Program Kebun Bersama” OBI dan Tango. 

“Di lahan yang sudah disiapkan, kami mengajak para orangtua yang anak-anaknya 
sedang menjalani perawatan di Balai Pemulihan Gizi untuk belajar bercocok tanam. 
Keterbatasan pengetahuan membuat masyarakat tidak mengerti memanfaatkan 
lahan miliknya. Lewat program Kebun Bersama, kita mengajar mereka bercocok 
tanam dan diharapkan mereka bisa mengolah lahan miliknya jadi kebun keluarga, 
dimana sayur-sayuran untuk kebutuhan gizi keluarganya terpenuhi. Program ini 
memberikan pengetahuan baru yang akan mengubah kehidupan masyarakat yang 
kita bina.” Bigke Warga Adi, OBI Nias. [Def]

KEBUN SAYUR 
UNTUK ANAK-ANAKKU
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SEANDAINYA 
WAKTU DAPAT 
DIPUTAR

MEMILIH 
PEMAIN IDEAL

membuatnya marah namun si gadis 
berkacamata itu tak ingin sampai timbul 
kegaduhan di ruang itu. Ketika tinggal satu 
kue yang tersisa Debora mulai berpikir:“Aha…
bakal ngapain sekarang orang yang nggak 
sopan ini?”

Lalu, laki-laki itu mengambil kue yang 
tersisa, membaginya dua, lalu memberikan 
yang separuh padanya. Benar-benar 
keterlaluan! Debora benar-benar marah 
besar sekarang! Dalam kemarahannya, dia 
mengakhiri bukunya, dikemasnya barangnya 
lalu bergegas menuju kereta esekutif yang 
menjadi pilihannya.

Ketika sudah duduk di dalam kereta 
esksekutif, Debora merogoh tasnya untuk 
mengambil kacamata, dan dia sontak 
terkejut. Sebungkus kuenya masih ada di 
dalam tas, tak tersentuh, tak terbuka! Dia 
merasa sangat malu!! Dia sadar telah keliru. 
Debora lupa kalau kuenya masih tersimpan 
di dalam tas. Laki-laki tadi telah berbagi kue 
dengannya, tanpa merasa marah atau sengit, 
ketika Debora sangat marah kepadanya, 
berpikir bahwa ia telah berbagi kue dengan 
laki-laki itu. Dan kini tidak ada lagi kesempatan 
untuk menerangkan kelalaiannya juga untuk 
meminta maaf, karena waktu tidak dapat 
diputar. [Alex]

Debora, seorang gadis menunggu 
keberangkatannya di ruang tunggu sebuah 
stasiun yang super sibuk. Karena harus 
menunggu berjam-jam, dia memutuskan 
membeli sebuah buku untuk menghabiskan 
waktunya. Dia juga membeli sebungkus 
kue. Dia duduk di kursi bersandaran tangan, 
di ruang VIP stasiun, untuk istirahat dan 
membaca dengan tenang. Di sisi sandaran 
tangan di mana kue terletak, seorang laki-laki 
duduk di kursi sebelah, membuka majalah 
dan mulai membaca.

Ketika ia mengambil kue pertama, laki-laki 
itu juga turut mengambil. Debora merasa 
gemas tapi tidak berkata apa-apa. Dia 
hanya berpikir:“Lancang benar! Bila saya 
nggak sabaran sudah kugebuk dia untuk 
kenekatannya!”

Untuk setiap kue yang Debora ambil, laki-
laki itu turut mengambil satu. Ini sangatlah 

Wawancara Spiritfutsal bersama pelatih Juan 
Carlos, eks pemain sepakbola klub Real Betis yang 
saat ini menjadi salah satu pelatih Sekolah Sepak 
Bola di Indonesia.  

Apa yang harus disiapkan seorang pelatih, 
sebelum melakukan pemilihan pemain ?
Pada prinsipnya harus ada rencana kerja. Dalam 
“rencana kerja” tersebut, terdapat juga strategi 
yang akan dipakai untuk seleksi pemain, Coaching 
Point yang akan mendasarkan pemilihan pemain. 
Boleh dikatakan, “rencana kerja” tersebut 
didukung oleh sebuah filsafat atau ideologi, 
sebagai latar belakang dan dasar proses pemilihan 
pemain.

Cara-cara apa saja yang dapat dilakukan dalam 
memilih pemain ? 
Pelatih akan menentukan sesuai dengan filsafat 
dasar, tipe orang yang dibutuhkan untuk masing-
masing posisi yang dicari.  Kalau saya perlu seorang 
belakang, dia harus memiliki visi yang luas tentang 
permainan, mampu mempelajari lawannya, tahu 
arti antisipasi atau bertahan pada saat lawannya 
bermain, kecepatan dalam mengkontrol bolanya, 
sadar akan posisinya sebagai pemain belakang, 
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ketenangan dalam menghadapi serangan dari 
lawan dan sebagainya. Sistem permainan 
yang mau dipakai oleh pelatih berbeda-beda 
berdasarkan struktur yang ingin dibangun, yakni; 
struktur 5-3-2 dengan 4-4-2 atau 5-4-1 atau 3-4-3, 
jika di futsal ada 1-2-1 atau 1-2-2 atau 2-1-2 dan 
sebagainya.

Berapa lama seleksi dilakukan ?
Seleksi pamain adalah sebuah proses. Bisa 
berlangsung dalam waktu lama atau singkat. Hal 
ini tergantung juga dari cara penentuan kriteria-
kriteria yang mendasarkan pemilihan tersebut.

Faktor-faktor apa yang menjadi penilaian 
terhadap seorang pemain ?
1. Memiliki dan menguasai prinsip dasar 

persepakbola
2. Memiliki dan menguasai sistem dan pola 

permainan tim
3. Menduduki dan setia pada posisi untuk 

melayani tim dan tidak diri sendiri
4. Menyesuaikan dengan baik dan positif dengan 

pemain lainnya
5. Sanggup dan berani mengekspresikan diri 

pada setiap saat, baik pada waktu latihan 
maupun permainan. 

Idealnya, berapa lama proses seleksi dan persiapan 
yang harus dilakukan sebelum kompetisi dimulai?
Seperti yang saya katakan di atas, seleksi terjadi 
dalam proses kompetisi. Namun, bila tidak terjadi 
dalam kompetisi dan harus dilakukan pada pra 
musim, maka proses berlangsung minimal satu 
setengah bulan sebelum kompetisi.

Persiapan terdiri atas tiga tahap:
1. Periode umum, dimana kita memberikan 

suatu latihan intensif kepada pemain  untuk 
mendapatkan suatu kondisi prima dari 
pemain.

2. Periode spesifik, dimana secara spesifik 
kita melatih apa yang akan menjadi pola 
permainan tim, dengan mengasah mulai dari 
posisi, teknik, taktik dan sebagainya.

3. Kompetisi, dimana kita mempertahankan 
kondisi yang dicapai oleh pemain.

(sumber: spiritfutsal.com) 



Fokus perhatian OBI masih tetap 
pada penderita bibir sumbing, 
hernia dan katarak. Sepanjang 
periode April - September 
2013, sejumlah 108 penderita 
bibir sumbing dioperasi, di; 
Pontianak, Jakarta, Karawang, 
Bekasi, Tenggarong dan Bali. Di 
periode yang sama, sejumlah 
313 penderita hernia juga 
mendapatkan bantuan operasi 
di; Pontianak, Karawang, Bekasi, 
Tenggarong dan Bali. Untuk 
penderita katarak, sejumlah 141 
penderita buta katarak dioperasi 
di RS St. Elisabeth, Bekasi dan RS 
Bergerak Kao, Halmahera Utara. 

Selain program operasi massal, 
program Peduli Gizi Anak 
Indonesia di Nias (Desa Banua 
Gea), telah menolong 105 anak 
penderita gizi buruk dan anak 
gizi kurang, dan merenovasi 
puskesmas pembantu serta 
rumah sehat penderita gizi 
buruk.
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Dr. Andika Prahasta, SpM, M.Kes
Dr. Bambang Setiohadji, SpM
Dr. Binto Akturusiano, SpM
Dr. Darmayanti Siswoyo, SpM
Dr. Desi Rianti Warsodoedi, SpM
Dr. Edia Asmara Soelendro, SpM (K)
Dr. Erwin, SpM
Dr. Handi, SpM
Dr. M. Rinaldi Dahlan, SpM
Dr. Mayang, SpM
Dr. Nanda Lessi Hafni, SpM
Dr. Nina Ratnaningsih, SpM
Dr. Shanti Sri Agustina, SpM
Dr. Sugiarti, SpM
Dr. Sukirman, SpM
Dr. Susanti Natalya, S. SpM
Dr. Syumarti, SpM, MSc
Dr. Ayu Evawani, SpAn
Dr. Budi P, SpAn
Dr. Chrisma Albanjar, SpAn
Dr. Djoko Walujo, SpAn
Dr. Dwi Pantja Wibowo, SpAn, KIC
Dr. Edith, SpAn
Dr. Eka Yudha Lantang, SpAn
Dr. Harold F.Tambayong, SpAn
Dr. Helmi, SpAn
Dr. I Made Sutarna, SpAn
Dr. Jefferson, SpAn, KAKV
Dr. Julius, SpAn, KIC
Dr. Lido, SpAn
Dr. Michael BK Oppusunggu, SpAn, KIC
Dr. Nurul Ulfah Hayatunissa, SpAn
Dr. Ninik Yunita Rahmawaty, SpAn
Dr. Oktavina, SpAn
Dr. Oloan Tampubolon, SpAn, KIC, KNA, MHKes
Dr. Primartanto Wibowo, SpAn
Dr. Sersia Gilianti, SpAn
Dr. Sunarya, SpAn
Dr. Yoan Chaterina, SpAn
Dr. Yudarma Thedja, SpAn
Dr. Grace Simatupang, SpA
Dr. Edi Tehuteru, SpA
Dr. Leane Suniar M, SpGK, MSc
Dr. Persadaan Bukit, SpA
Dr. Suryantini Singgih, SpPD
Drg. Rina Sibarani, SpBM
Dr. Gunadi Petrus, SpBD
Dr. Maria Maya Sari, SpBD
Dr. Ronald E.Lusikooy, MM, SpBD (KBD)
Dr. Benny H.Tumbelaka, SpBO
Dr. Karuniawan, SpBO
Dr. Dolly Kaunang, SpJP, SpKP
Dr. Mieke A.H.N.Kembuan, SpS

Dr. Aditya W. SpBP
Dr. Amru Sungkar. SpB, SpBP
Dr. Audy Budiarty, SpBP
Dr. Brevitra Janesa Bismedi, SpBP
Dr. Dani Wicaksono, SpBP 
Dr. Darma Maluegha, SpBP
Dr. Djohan Wirawan, SpBP
Dr. Elida Sari Siburian, SpBP
Dr. Erythrina, SpBP
Dr. Frank Buchari, SpBP
Dr. Hardisiswo Sujana, SpBP
Dr. Hartono Kartawijaya, SpBP
Dr. Heber Bombang Sopan, SpB KBD
Dr. Hendri Andreas, SpBP
Dr. Ira Rubiyanti Widarda, SpBP
Dr. Irena Sakura Rini, SpB, SpBP
Dr. Irina Makagiansar, SpBP
Dr. Jan T. Ngantung, SpB, SpBP
Dr. Kusmarwati, SpBP
Dr. Leonardo CH. M. Rieuwpassa, SpB SpBP
Dr. Lisa Hasibuan, SpBP
Dr. Magda Hutagalung, SpBP
Dr. Muchtar, SpBP
Dr. Najatullah, SpBP
Dr. Oeke Rieuwpassa, SpB, SpBP
Dr. Priscila, SpBP
Dr. Qori Hary, SpBP
Dr. Ramli Dali, SpBP
Dr. Senja Adianto, SpBP
Dr. Theddeus Octavianus H. P. SpBP
Dr. Tjandra Purnawan, SpBP
Dr. Utama Tarigan, SpBP
Dr. Vivi Quizot, SpBP
Dr. Catur, S. S. SpB, SpBA
Dr. Eduard P. Simamora, SpB, SpBA
Dr. Nanok Edi, SpBA
Dr. Slamet SpBA
Dr. Suwardi, SpBA
Dr. Anton Patiapon, SpB
Dr. Binsar Parhusip, SpB
Dr. Dadi Carol, SpB
Dr. Giorgina Hehuwat, SpB
Dr. H. Chandra Svaras, SpB
Dr. Jacky Tuamelly, SpB
Dr. John Pieter, Jr, SpB (K) Onk
Dr. Krisna Yarsaputra, SpB
Dr. Kristina Maria SpB
Dr. Moh. Arif Hariyanto, SpB
Dr. Nico Lumintang, SpB
Dr. Roberthy Maelissa, SpB
Dr. Singgih, SpB
Dr. Tjokorda, SpB
Dr. Tommy Halauwet, SpB
Dr. Aldiana Halim, SpM
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