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Setiap orang membutuhkan perubahan untuk menjadi lebih baik. Sayangnya, tidak semua 
orang dapat berubah sendiri, tanpa pertolongan orang lain. Keterbatasan-keterbatasan 
yang dimiliki kadang menghalangi proses perubahan tersebut. Karena itulah, Obor Berkat 

Indonesia terus berjuang untuk menolong orang lain, dengan kerinduan bahwa setiap orang yang 
ditolong dapat mengalami perubahan menuju arah yang lebih baik. Tahun demi tahun, dari satu 
daerah ke daerah lain di Indonesia, dari setiap kegiatan sosial, kami bersyukur, ternyata orang-orang 
yang dilayani oleh Obor Berkat Indonesia mengalami perubahan yang dirindukan. Perubahan-
perubahan itu juga terjadi karena dukungan Anda, para Mitra Terkasih, yang terus mendukung 
Obor Berkat Indonesia. Dalam buletin Tersenyum edisi ke-26 ini pun, kami ingin berbagi beberapa 
kisah perubahan yang dialami orang-orang yang ditolong dan dilayani oleh Obor Berkat Indonesia. 
Semoga setiap kisah perubahan tersebut terus berjalan berkelanjutan. Kami juga berharap, semoga 
Obor Berkat Indonesia dapat terus membawa perubahan untuk setiap orang yang dilayaninya, 
bersama setiap Anda, Mitra Terkasih.
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Tidak pernah terpikir oleh Tika kalau 
membatik ternyata bukan pekerjaan yang 
mudah. Anak perempuan berusia 17 
tahun ini memutuskan ikut Kelas Batik 
di Rumah Seni OBI Tanah Merah, hanya 
karena ingin mencoba belajar batik. Tidak 
ada yang menyangka, niat yang awalnya 
kurang serius itu justru membawa banyak 
perubahan berarti di dalam hidupnya. 
Kini, Tika sudah mengetahui banyak hal 
mengenai batik dan sudah menghasilkan 
berbagai karya batik sederhana buatannya 
sendiri. Bukan itu saja, Tika juga 
merasakan perubahan dalam karakternya 
yang ternyata dibentuk di Rumah Seni OBI 
Tanah Merah.

Dua tahun lalu, di tahun 2012, Tika 
pergi merantau dari kampung halamannya 
di Pemalang, Jawa Tengah, menuju Ibu 

kota Jakarta. Ia ikut dengan keluarga adik 
ayahnya yang memiliki usaha warteg 
kecil-kecilan di daerah Tanah Merah, 
Jakarta Utara. Waktu itu, Tika baru saja 
lulus SMP dan sebenarnya belum berniat 
untuk langsung melanjutkan sekolahnya. 
Ia merasa beban sekolah terlalu berat 
untuknya dan menjadi malas. Nasehat 
ayah-ibunya yang mendorongnya untuk 
sekolah lagipun tidak dihiraukannya. 
Tika juga kehilangan semangat untuk 
menjalani kehidupannya sehari-hari. Tika 
yang merasa jenuh tanpa ada kegiatan 
berarti, kemudian diajak oleh sepupu-
sepupunya untuk ikut belajar di OBI. 
Sepupunya itu juga ikut Kelas Kejar Paket 
C dan jahit-menjahit di OBI. Akhirnya, 
Tika memutuskan untuk ikut belajar dan 
menjadi salah seorang siswa di Kelas 
Kejar Paket C (Setara SMA) di PKBM OBI. 
Selain itu, Tika ikut pula menjadi salah satu 
siswa di Kelas Batik Rumah Seni OBI. Tika 

TIKA :

MENEMUKAN 
SEMANGAT 
HIDUP
DI DALAM 
BATIK

bergabung semenjak Kelas Batik itu baru 
pertama kali dibuka, pada 17 Mei 2013. 
Itu artinya, sampai dengan saat ini, sudah 
hampir satu setengah tahun Tika belajar 
batik di Rumah Seni OBI.

Satu setengah tahun belajar batik di 
Rumah Seni OBI, Tika sudah memahami 
proses pembuatan batik dari awal sampai 
akhir. Meski begitu, Tika mengakui, kalau 
proses yang paling susah baginya adalah 
proses mencanting, karena benar-benar 
membutuhkan kesabaran. Uniknya, 
justru di dalam proses itulah, Tika 
merasa karakternya banyak diubahkan. 
“(Jadi) sabar menghadapi segala sesuatu 
masalah, itu yang paling berat banget. 
Sama seperti membatik di Rumah Seni 
juga, kan membatik harus sabar, harus 
rileks, semua dijalani dengan hati. Kalau 
gak dengan hati, ya hasilnya pasti gak 
sesuai, gak maksimal,” kata Tika. Satu 
setengah tahun ini juga, Tika sudah 

mengunjungi Museum Tanah Abang dan 
Museum Batik Pekalongan bersama Rumah 
Seni OBI. Darisana, Tika belajar banyak dan 
terinspirasi banyak.

Di Rumah Seni OBI dan di dalam batik, 
Tika menemukan semangat hidupnya 
kembali. Kini, Tika memiliki mimpinya 
sendiri untuk masa depan. Melihat 
perubahan Tika yang positif, kedua orang 
tuanya di Pemalang juga ikut bangga dan 
senang. Untuk setiap karya batik tulis 
yang Tika buat sendiri dan dibawa pulang 
ke kampung, ibunya menyimpan dan 
menjaganya dengan baik dan rapi di dalam 
lemari.  “Ke depan, saya ingin mengajar 
batik di kampung saya. Di kampung 
saya, rata-rata anak-anak kecil dan suka 
kelayapan. Main-main pulang sekolah. 
Biar mereka ada kegiatan positif di sela-
sela waktu mereka, dan mereka bisa 
mengenal budaya Indonesia,” kata Tika, 
menceritakan mimpi masa depannya.*Oleh Yuliana Martha Tresia N.
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Namanya Khaeruddin, tetapi ia lebih 
akrab dipanggil Udin. Ia adalah seorang 
anak laki-laki berusia 15 tahun, anak 
ketiga dari empat bersaudara. Ayah-ibunya 
merantau ke daerah Tanah Merah, Jakarta 
Utara, dari tanah Nusa Tenggara Barat. 
Udin merupakan salah satu siswa Kelas 
Sablon di Rumah Seni OBI Tanah Merah. 
Tidak ada yang menyangka sebelumnya 
Udin bisa menjadi salah satu siswa yang 
memiliki potensi besar untuk belajar 
sablon. Awalnya, Udin juga memilih 
untuk ikut kelas sablon di Rumah Seni 

OBI semata-mata hanya karena ingin tahu 
mengenai sablon. Sekarang, dari yang 
benar-benar tidak mengetahui apa-apa 
mengenai sablon, Udin telah belajar dan 
menguasai begitu banyak hal mengenai 
sablon. “Pertamanya gak bisa apa-apa, 
tapi pas masuk sini diajarin-dan-diajarin, 
jadi bisa semuanya,” kata Udin. Karena niat 
dan potensinya itu, Udin juga dikirim untuk 
magang di tempat usaha sablon selama 
satu bulan, dan sekarang, ia bahkan sudah 
bisa membagikan ilmu sablonnya pada 
teman-temannya yang lain.

Ya, semenjak ia telah menyelesaikan 
magangnya di Juli 2014 lalu, Udin 
dipercayakan untuk mendampingi tiga 
orang siswa di Kelas Sablon pagi hari 
di Rumah Seni OBI. Udin mendampingi 
tiga dengan segenap totalitas. Ia 
bahkan membantu mereka juga untuk 
belajar bagaimana cara menjahit, yang 
dipelajarinya ketika magang. Apa yang 

BELAJAR 
SABLON & 
BELAJAR 
BERBAGI

dilakukan Udin benar-benar melebihi 
ekspektasi dan berdampak positif, apalagi 
pada tiga orang siswa yang didampinginya. 
Mereka sudah mulai bisa melakukan 
proses-proses yang sulit dalam sablon, 
seperti menggesut, bahkan menjahit. Kini, 
Udin tetap belajar sablon di malam hari, 
tetapi juga mendampingi kelas sablon di 
pagi hari—yaitu di setiap hari Selasa, Rabu, 
dan Kamis. Udin merasa senang dapat 
berbagi ilmu dengan orang lain, apalagi 
dengan temannya sendiri. Ia juga bangga 

karena dapat melihat perubahan signifikan 
dalam dirinya mengingat karena terseret 
pengaruh pergaulan yang kurang baik, 
beberapa tahun lalu Udin memilih putus 
sekolah. Sekarang, ia kembali senang untuk 
belajar. Selain belajar sablon di Rumah Seni 
OBI, Udin juga mengikuti Kelas Kejar Paket 
B (Setara SMP) di PKBM OBI pada siang 
hari.

Udin ternyata tidak hanya mengalami 
perubahan dalam soft skill-nya, tetapi juga 
dalam karakternya. Sebelum ikut Kelas 
Sablon di Rumah Seni OBI, Udin senang 
menggunakan waktu luangnya untuk 
nongkrong tanpa tujuan yang jelas dengan 
teman-temannya. Namun mengikuti kelas 
sablon di Rumah Seni OBI membuatnya 
menemukan kegiatan baru untuk mengisi 
waktu luangnya secara positif. “Karakter 
berubah juga. Dulunya badung, main sana-

Udin :

Oleh Yuliana Martha Tresia N.

sini. Sekarang berubah, karena dididik 
sama Kak Dwi. Sekarang jadi baiklah. Dulu 
sering nongkrong, sering pulang malam. 
Sekarang udah gak. Mainnya paling kesini-
sini (Rumah Seni) doang, gak kemana-
mana lagi,” kata Udin. Udin juga belajar 
mengenai kerja sama yang baik melalui 
proses sablon. “Kalau lagi kerja bareng-
bareng, kalau salah satu, nanti salah semua 
itu. Makanya dibutuhkan kerja sama antar 
kawan yang baik,” kata Udin menjelaskan.

Setelah satu tahun belajar sablon di 
Rumah Seni OBI dan mendapat banyak 
pengetahuan serta pengalaman baru, 
Udin merasa semakin tertantang untuk 
bisa memiliki usaha sablon sendiri di masa 
depan. Dalam hal ini, Udin juga sangat 
terinspirasi dan termotivasi dari guru 
sablonnya di Rumah Seni OBI, yang akrab 
dipanggilnya Mas Untung. Akhirnya, ada 
satu hal yang telah ia pelajari dan yang 
ingin dipesankannya bagi setiap anak yang 
ingin belajar sablon: “Harus ada kemauan, 
niat belajar. Gak boleh pelit ilmu sama 
kawan.”*
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Aloysius Ade (30) adalah seorang ayah 
dari mantan pasien operasi massal OBI yang 
sangat terinspirasi oleh pertolongan OBI 
bagi anaknya. Pertemuan dan perkenalan 
Aloysius Ade dengan Obor Berkat Indonesia 
diawali ketika anaknya, Bryan Alexandro 
Charvallo Ade, menderita hernia. Waktu itu, 
anaknya baru berusia 2 tahun. Satu-satunya 
jalan untuk kesembuhan anaknya hanyalah 
melalui operasi dan Aloysius Ade terkendala 

dalam hal biaya. Bingung dan pusing mencari 
cara alternatif, akhirnya ia bertemu salah 
seorang teman yang bekerja di OBI. Melalui 
temannya itu, Aloysius Ade mengenal Obor 
Berkat Indonesia, dan mengetahui pula 
bahwa Obor Berkat Indonesia memiliki 
program operasi hernia gratis.

Semenjak Bryan bisa berjalan, Ia memang 
senang mengangkat atau menggeser barang 
berat semenjak usianya masih tujuh bulan. 
Waktu itu, Aloysius Ade dan istrinya, Maria 
Harka Yulianti (28), merasa senang dan 
bangga saja melihat anaknya yang aktif 
dan terlihat kuat. Mereka sama sekali tidak 
menyangka, kalau kebiasaan itu akhirnya 
menyebabkan Bryan menderita penyakit 
Hernia. Apalagi, tidak ada kenalan atau 
keluarga yang pernah menderita hernia. 
Setelah usianya menginjak dua tahun, 
Bryan sering menangis setiap kali mandi 
dan memang ada benjolan di daerah dekat 
kemaluan. Bryan juga sering demam, yang 
sering kambuh lagi meski sudah diberi obat.

Ketika tahu Bryan menderita penyakit 
hernia, Aloysius Ade dan istrinya sangat 
terkejut dan sedih mereka juga bingung 
bagaimana harus mengobati anaknya dan 
bagaimana mereka bisa mendapatkan uang 
untuk mengobati anaknya. Mereka berdua 
hanya bisa berserah kepada Tuhan sambil 
mengusahakan apa saja yang mereka bisa. 
Sampai akhirnya, pertolongan dari Tuhan 
datang melalui Obor Berkat Indonesia. 
Aloysius Ade, istri, dan Bryan dijemput 
oleh teman yang bekerja di OBI itu untuk 
pergi ke Klinik OBI di Lippo Cikarang, demi 
dapat diperiksa lebih lanjut. Setelah melalui 

proses screening, akhirnya sekitar bulan Juli 
2012, Bryan dioperasi di Karawang. Sampai 
sekarang, Bryan sudah sembuh total dari 
hernia. Aloysius Ade sangat heran sekaligus 
bersyukur untuk apa yang dilakukan OBI bagi 
anaknya. Awalnya, ia sempat ragu-ragu kalau 
operasi hernia dari OBI benar-benar gratis—
namun ternyata Aloysius Ade sama sekali 
tidak mengeluarkan uang sepeser pun. 
Meski gratis, Aloysius Ade melihat operasi 
OBI bukanlah operasi asal-asalan. Bekas 
jahitan operasinya pun sangat rapi.

Pertolongan Obor Berkat Indonesia 
untuk kesembuhan Bryan ternyata sangat 
menyentuh hati Aloysius Ade. Ia sangat 
terinspirasi untuk menolong orang lain 
dan sangat ingin bergabung menjadi staf di 
Obor Berkat Indonesia. Aloysius Ade pun 
memutuskan untuk resign dari kantornya 
yang lama dan melamar di OBI sebulan 
setelah operasi anaknya. “Terinspirasinya 
karena ada orang yang menolong dengan 
ikhlas begitu. Saya tidak kenal di Jakarta itu 
ada yang gratis. Di saat ada yang harusnya 
mengeluarkan biaya besar, disitu digratisin. 
Nah, saya terinspirasi disitu. Karena kalau 
bergabung di pelayanan seperti ini bagus. 
Ketika anak saya perlu dioperasi juga, tidak 
ada yang melirik atau menolong tapi saat itu 
OBI yang menolong. Makanya kalau boleh 
saya bergabung. Karena itu, tiap malam, 
saya berdoa, kalau bisa saya diterima di OBI. 
Ternyata, saya benar diterima,” katanya. 
Sekarang, sudah dua tahun, Aloysius Ade 
bekerja di Obor Berkat Indonesia. Sudah dua 
tahun pula, Aloysius Ade terus menolong 
orang lain bersama Obor Berkat Indonesia.*

//09OBIKESEHATAN08//OBIKESEHATAN

DITOLONG
& MENOLONG 
ORANG LAIN

ALOYSIUS ADE: 

Oleh Yuliana Martha Tresia N.

Bryan Alexandro Charvallo Ade
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Yang kami rasakan (dari program 
taman gizi sekolah ini) banyak sekali 

sebenarnya. Seperti, siswa-siswi 
tahu bagaimana caranya (bercocok-
tanam), mulai dari mengolah tanah, 

mencampurnya, memupuk, menyemai 
tanaman. Begitu juga bapak-ibu guru, 

sehingga bisa kami kembangkan di 
rumah kami masing-masing. Dan 

terlebih-lebih, sekarang, setiap kami 
panen, bisa mengurangi biaya kebutuhan 

keluarga dengan adanya sedikit 
tambahan sayur. 
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Taman Gizi Sekolah SDN 071034 Lotu, 
Nias Utara itu masih tampak begitu hijau, 
segar, dan terawat. Program Taman Gizi 
Sekolah yang diadakan atas kerja sama OBI 
dengan Tango, dan dilakukan di 50 sekolah 
di Nias  itu sebenarnya sudah berakhir 
di bulan Agustus 2014 lalu, namun pihak 
sekolah dari SDN 071034 Lotu ternyata 
masih ingin melanjutkan kegiatan Taman 
Gizi tersebut di sekolahnya. Hal ini karena 
pihak sekolah, baik guru dan siswa, telah 
merasakan manfaatnya. Taman Gizi 
Sekolah telah membantu para siswa untuk 
mengenal tanaman-tanaman bergizi yang 
dapat membantu pemenuhan gizi bagi 
tubuh mereka. Selain itu, kegiatan Taman 
Gizi ini juga mudah untuk dilakukan dan 
cepat dimengerti oleh anak-anak kecil, 
tidak sesulit bertani di sawah.

Ada enam jenis tanaman yang ditanam 
di Taman Gizi Sekolah SDN 071034 Lotu, 

Nias Utara, yaitu terong, gambas, sawi, 
kangkung, jagung, dan kacang panjang. 
Dari enam jenis tanaman ini, SDN 071034 
Lotu telah menambahkan dua jenis 
tanaman baru ke dalam Taman Gizinya, 
yaitu kangkung dan gambas. Hasil panen 
pertama dari Taman Gizi SDN 071034 ini 
juga sangat memuaskan, buahnya besar 
dan kualitasnya tidak kalah dari yang dijual 
di pasar. Dari total 443 orang siswa, ada 
lebih dari 300 orang yang ikut berpartisipasi 
aktif untuk mengelola Taman Gizi Sekolah 
ini bersama 18 orang guru. Semua siswa 
memang dilibatkan, kecuali para siswa dari 
kelas I dan II karena dianggap masih terlalu 
kecil untuk dapat mengurus Taman Gizi. 
Peran para siswa antara lain seperti ikut 
mencampur tanah, memupuk, menanam, 
dan menyemai tanaman.

Program Taman Gizi Sekolah yang dimulai 
dengan kegiatan pembagian bibit tanaman 

dan penyuluhan ini ternyata benar-benar 
memberikan pengetahuan dan pengalaman 
yang baru bagi para siswa. Para siswa jadi 
mengetahui mengenai makanan bergizi 
dan perilaku hidup sehat, yang sebelumnya 
belum mereka ketahui dengan jelas. Tidak 
hanya sebatas mengetahui manfaatnya, 
para siswa pun tahu bagaimana cara 
bercocok-tanam untuk menanam sumber 
makanan bergizi tersebut. Akhirnya, Taman 
Gizi Sekolah ini telah sukses menjadi sarana 
pendidikan kesehatan dan gizi yang baik 
bagi para siswa di  Pulau Nias.*(Sadarmawati Gea, Guru Pembimbing Taman Gizi 

Sekolah SDN 071034 Lotu, Nias Utara)

PENDIDIKAN 
KESEHATAN & GIZI
MELALUI TAMAN 
GIZI SEKOLAH
Oleh Yuliana Martha Tresia N.
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Sudah tujuh tahun lamanya saya bermitra dengan OBI. Kami, PT. Berkat Air Hidup 
Abadi, dengan konsisten melakukan kegiatan bakti sosial yang selalu bekerja 
sama dengan OBI.

Bagi saya OBI itu istimewa, OBI memiliki dokter-dokter yang 
berhati nurani sehat, melayani dengan sepenuh hati, yang selalu 
siap sedia sampai ke daerah manapun. OBI itu yayasan yang 
bekerja keras, tanpa lelah, tekun, tanpa khawatir melakukan 
kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang berdampak sangat baik 
bagi mereka yang membutuhkan.

OBI sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Bagi saya pribadi, kalau tidak punya 
partner seperti OBI, melakukan kegiatan bakti sosial tapi tidak ada mitra itu hanyalah 
mimpi, cuma sekedar impian. Saya senang dengan OBI, OBI selalu membantu saya, 
membantu kami yang ingin melakukan kegiatan, dimana OBI selalu menyiapkan fasilitas, 
pelayanan yang terbaik yang tidak bisa dilakukan banyak orang. OBI merupakan organisasi 
yang penting, organisasi yang memberkati bangsa ini.

Pernah dalam acara bersama dengan Kopasus di Banten, OBI melakukan kegiatan 
bakti sosial untuk 4.000 pasien, hanya dengan 60 orang dokter dan dapat selesai sampai 
dengan jam 15:00. Hal ini di luar ekspetasi saya yang memperkirakan bakti sosial tersebut 
bisa memakan waktu sampai seharian.

Dalam kegiatan baksos, saya pun ikut berpartisipasi mengambil bagian. Saya membantu 
bagian obat dan merasa bahagia bisa ikut terlibat. Saya juga mengikut-sertakan para 
karyawan bahkan sampai dengan pembantu rumah tangga dan juga supir saya. Seperti 
motto OBI, “Saya Senang Menolong Orang Lain”, saya juga ikut senang menolong orang 
lain.*

Bangga Pada OBI
BENARKAH CABUT 
GIGI MENYEBABKAN 
KEBUTAAN?

Pengalaman Elly Oemar, Marketing Manager PT. Berkat Air 
Hidup Abadi bersama OBI

Ditulis oleh drg. Dominikus Savio Endro; 
Dokter Gigi Relawan di Obor Berkat Indonesia 
With Smile Dental Clinic, Pejaten Village; 
Supersaver ITC Kuningan

*Bagi mitra yang ingin menceritakan pengalaman dan kesannya mengenai OBI, atau mengirimkan karya tulisannya 
tentang OBI, dapat menghubungi Linda melalui alamat email linda.sumampouw@cbn.or.id
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Banyak mitos di masyarakat mengatakan 
bahwa cabut gigi dapat menyebabkan kebutaan, 
benarkah demikian? Sebenarnya, mitos ini dapat 
dikatakan kurang benar. Mengapa kurang benar? 
Kebutaan dapat disebebkan oleh beberapa hal. 
Salah satu dari penyebab ini yang sering dikaitkan 
dengan pencabutan gigi adalah terputusnya 
urat saraf mata. Ini adalah pendapat yang 
keliru. Dilihat dari sistem sarafnya, gigi dan mata 
memiliki persyarafan yang berbeda. Kemampuan 
melihat dari mata dipersyarafi oleh Nervus II 
(Opticus), sedangkan gigi-geligi dipersyarafi oleh 
Nervus V (Trigemius). Walaupun berasal dari 
induk saraf yang sama, kerusakan pada salah satu 
cabang saraf tidak mempengaruhi fungsi cabang 
saraf yang lain, karena daerah yang dipersyarafi 
pun berbeda.

Lalu bagaimana dengan kasus kebutaan 
yang terjadi setelah pencabutan gigi? Dalam 
sebuah artikel Alexander Kiderman dan Jawad 
A.A. Tair yang berjudul An Eye For A Tooth dan 
dirilis oleh The Gerodontology Society pada awal 
2013, kebutaan sementara (transient blindness) 
setelah pencabutan gigi disebabkan oleh 
komplikasi sistemik. Pada kasus yang dipaparkan 
di artikel tersebut, seorang wanita mengeluh 
pandangannya kabur seperti ada tirai putih yang 
menghalangi penglihatannya setelah gigi geraham 

kedua di rahang atasnya dicabut. Setelah lewat 
3 hari, penglihatannya masih belum membaik, 
pasien tersebut dirujuk ke ophtalmologist atau 
dokter spesialis mata. Pasien tersebut didiagnosa 
menderita retinal tear & vitreous hemorrhage. 
Dokter memberikan terapi laser dan seminggu 
kemudian, penglihatannya kembali normal. 

Lantas, apa yang menyebabkan gangguan ini? 
Ternyata rahang atas merupakan struktur yang 
membentuk lantai/dasar dari sinus maxillaris. 
Gigi-geligi rahang atas pun merupakan kesatuan 
dengan seluruh struktur tengah wajah dan 
tulang tengkorak. Tindakan pencabutan gigi 
dapat menimbulkan traksi/tekanan yang dapat 
dirasakan seluruh bagian wajah dan kepala, yang 
berlanjut menjadi stress. Kebanyakan pasien 
merasakan stress selama prosedur pencabutan 
gigi, sehingga sangat mungkin tekanan darah 
mereka pun  ikut naik menyebabkan terjadinya 
retinal tear dan perdarahan pada cairan di dalam 
bola mata.

Hal lebih serius yang dapat menyebabkan 
terjadinya gangguan retinal dan cairan vitreous 
yang disebutkan di atas adalah Valsalva 
Manoeuvre. Pada Valsalva Manoeuvre, terjadi 
peningkatan tekanan darah yang tiba-tiba pada 
pembuluh darah vena sehingga menyebabkan 
pembuluh kapiler pada retina pecah. Pasien 
dengan riwayat blood discrasia, diabetes mellitus, 
sickle cell anemia, hipertensi, dan riwayat ocular 
venous occlusions tentunya memiliki resiko lebih 
tinggi untuk mengalami Valsalva Retinopathy. 
Bila sudah terjadi, pengobatan yang disarankan 
adalah yang sifatnya konservatif, yaitu dengan 
menghentikan konsumsi antikoagulan dan 
menghindari aktivitas berat. Bila perlu, dapat 
dilakukan tindakan bedah dengan laser.

Oleh karena itu, SANGAT PENTING untuk 
memberikan informasi sebenar-benarnya 
mengenai riwayat kesehatan Anda kepada dokter 
gigi yang merawat. Penting juga bagi Anda untuk 
tetap rileks selama prosedur pencabutan gigi. 
Kedua hal ini dapat menurunkan resiko terjadinya 
komplikasi-komplikasi di atas.*



Oleh : Dr. Dini Praptianti

www.drugaddictiontreatment.com

http://www.finecooking.com
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TANYA

TANYA

JAWAB
Dokter, saya wanita umur 30 tahun 

dan belum menikah. Saya mempunyai dua 
masalah besar saat ini. Saya menderita 
hepatitis B dan kista. Apakah jika hamil nanti, 
anak dan suami saya bisa tertular kedua 
penyakit tersebut? Apakah kedua penyakit 
saya ini bisa sembuh? Kalau bisa sembuh, 
apakah tanpa operasi atau ada cara lain, Dok? 
Saya pernah mendengar kalau hepatitis B 
bisa menular melalui darah dan air liur. Saya 
pernah memotong jagung dan kena tangan 
saya cukup parah, darahnya menempel di 
jagung. Apakah orang yang makan (keluarga) 
saya bisa kena Dok? Sebelumnya, terima 
kasih untuk jawabannya.

Syalom, Dokter. Saya menemukan 
pada komposisi kecap manis yang ada 
di rumah saya terdapat “Pengawet Na 
Benzoat”. Pertanyaan saya, apakah 
pengawet tersebut aman dikonsumsi 
manusia, Dok? Jika aman, adakah ada 
dosis konsumsi yang harus dijaga agar 
tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh?

Pengawet dalam makanan ataupun 
minuman yang banyak beredar selama 
masih dalam batasan normal dan 
diperbolehkan oleh Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM), maka tidak 
ada yang perlu dirisaukan. Namun, 
untuk lebih menjaga kesehatan tubuh, 
dianjurkan untuk mengkonsumsi bahan 
makanan dan minuman yang alami.

JAWAB
Hepatitis B merupakan penyakit yang 

dapat ditularkan melalui hubungan seksual 
dari cairan sperma, darah, atau cairan tubuh 
lainnya. Penyakit ini dapat menumbuhkan 
penyakit serius yang mengakibatkan 
kerusakan hati (kanker hati) dan dapat juga 
berakibat kematian. Kebanyakan kasus 
dengan infeksi hepatitis B akan sembuh dalam 
waktu 6 bulan dan mengalami kekebalan, 
dimana 15-20 l akan menjadi hepatitis kronik 
atau hati yang menahun. 

Saran saya, periksakan diri Anda ke dokter 
untuk mengetahui jenis pasti dari penyakit 
hepatitis B Anda. Apakah akut atau kronis, 
agar dapat secepatnya ditangani.
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KEBERADAANNYA 
SUDAH MULAI PUDAR

“Kami putra dan putri Indonesia 
menjunjung tinggi bahasa persatuan, 
bahasa Indonesia.” Pernyataan  ini 
tedapat dalam salah satu butir Sumpah 
Pemuda yang dibacakan pada Kongres 
Pemuda di (Batavia) Jakarta, 28 
Oktober 1928.

Sastrawan Indonesia, Yapi Tambayong 
pernah mengatakan bahwa bahasa Indonesia 
sedang berada dalam ke’akut’an tingkat tinggi. 
Karena budaya berbahasa saat ini sangat 
dipengaruhi oleh bahasa asing terutama 
bahasa Inggris. Sangat besarnya pengaruh 
bahasa Inggris hingga sastrawan yang sering 
dikenal dengan nama Remy Sylado ini pun 
menyebut bahasa Indonesia sebagai ‘Bahasa 
Indonenglish’. Beliau juga mengatakan 
‘penyakit nginggris ria’ ini kebanyakan 
dilakukan para pejabat negara yang seharusnya 
menjadi penjaga utama pilar budaya bangsa.

“Sebagai bentuk terima kasih kepada 
para founding fathers dan para pemimpin 
terdahulu, marilah kita terus bersatu dan 
bekerja lebih keras lagi,” kata Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono saat berpidato dalam 
acara menyambut kemerdekaan RI ke 67 
(16/08/12). Dari kalimat tersebut jelas terjadi 

tumpang tindih arti kata. Ketidak-konsistenan 
dalam berbahasa sedikit banyak menjelaskan 
kenapa bapak RI satu tersebut tidak memiliki 
kejelasan dalam mengambil sikap/kebijakan. 
Sikap seperti itu tentu akan melemahkan 
pertahanan bahasa Indonesia, yang kemudian 
mengancam budaya Indonesia.

Media massa pun juga ikut tercemar 
dengan ‘penyakit nginggris’. Padahal, di era 
globalisasi ini media massa merupakan alat 
yang paling berpengaruh dalam menyebarkan 
informasi, budaya, dan pembentukan opini 
publik. Kesalahkaprahan media massa 
dalam berbahasa semakin menjadi. Dengan 
menganggap bahwa masyarakat Indonesia lebih 
memahami bahasa asing (Inggris) daripada 
bahasanya sendiri. “Carok memiliki dimensi 
ekonomis selain dimensi kekuasaan (means of 
power),” kutipan dari salah satu media cetak. 
Pada contoh tersebut redaksi menganggap 
kata yang di dalam kurung lebih dimengerti 
oleh pembaca. Begitu juga dengan media 
televisi, acara yang mengadakan sambungan 
langsung melalui telepon dijelaskan dengan 
kata-kata live by phone pada monitor televisi.

Bukan hanya di media masa saja, di jalan-
jalan, terutama di Jakarta rambu lalu lintasnya 
masih dicemari bahasa Inggris, seperti: U turn, 
Busway, Fly Over, Underpass, Three in One, dan 
sebagainya. Sementara di Taman Tugu Tani 
terpampang kokoh plang “Gunakan Bahasa 
Indonesia”. Ironis.

Namun demikian, kita sebagai warga negara 
Indonesia tetap berharap nantinya akan ada 
seseorang yang berkata “Anda sedang berada 
di Jakarta maka saya akan lebih menghargai 
Anda jika mau menggunakan bahasa Indonesia 
di Jakarta.” Kalau bukan kita, lalu siapa lagi 
yang akan menjaga bahasa Indonesia?

Namun, tahukah Anda, bagaimana 
keadaan bahasa Indonesia sampai 
saat ini?

Bahasa 
Indonesia,

Disadur dari tulisan Widhi Maulana dalam http://rebmagz.
wordpress.com/2009/03/04/bahasa-menunjukkan-bangsa/ 
yang meresensi buku Alif Danya Munsyi (atau yang bernama 
asli Yapi Tambayong) yang berjudul “Bahasa Menunjukkan 
Bangsa”.

Oleh Alekcander Tulus
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Ahok, 
Berani 
Tampil 
Beda 
Untuk 
Sebuah 
Peruba
han

membuat Ahok yang tadinya berniat pindah ke 
Kanada, memutuskan untuk tetap di Indonesia 
dan terjun ke kancah politik. “Rakyat butuh kamu. 
Suatu hari kelak rakyat akan memilih kamu untuk 
memperjuangkan haknya mereka. Asalkan kamu 
konsisten saja, tidak nyolong, dan berani fight 
untuk rakyat,” kata Basuki Tjahaja Purnama ketika 
mengulang kembali pesan dari ayahnya, Indra 
Tjahaja Purnama. 

Sepak terjang Ahok di dunia politik dimulai 
pada pemilu 2004. Pria yang telah mendapatkan 
gelar Magister Manajemen di Sekolah Tinggi 
Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta ini terpilih 
menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur 
periode 2004-2009. Saat itu ia berkampanye 
dengan keuangan yang sangat terbatas dan 
model kampanye yang berbeda, yaitu menolak 
memberikan uang kepada rakyat. Di DPRD, Ahok 
pun menunjukkan integritasnya dengan menolak 
ikut dalam praktik KKN. Hal inilah yang membuat 
Ahok mendapat banyak dukungan hingga berhasil 
menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-
2010. 

Saat menjabat sebagai Bupati Belitung 
Timur, dalam tempo singkat, Ahok mampu 
melaksanakan pelayanan kesehatan gratis, 
sekolah gratis sampai tingkat SMA, pengaspalan 
jalan sampai ke pelosok-pelosok daerah, dan 
perbaikan pelayanan publik lainya. “Jika kepala 
lurus, bawahan tidak berani tidak lurus,” kata 
Ahok. Selama menjadi bupati, Ahok dikenal 
sebagai sosok yang anti sogokan baik di kalangan 
lawan politik, pengusaha, maupun rakyat kecil. 
Setelah itu, dalam pemilu legislatif 2009, Ahok 
berhasil menduduki kursi DPR komisi II. Selama 
di DPR. Ahok menciptakan standar baru bagi 
anggota-anggota DPR lain dalam anti-korupsi, 
transparansi dan profesionalisme. Kinerja Ahok 
di lingkungan politik terus menanjak. Hal ini 
membuatnya dipilih menjadi Wakil dari Gubernur 
DKI Jakarta tahun 2012, Joko Widodo. Bersama 
Jokowi, Ahok telah membuat perubahan besar 
untuk DKI Jakarta, salah satunya berhasil menutup 
Diskotik Stadium (selama 16 tahun berdiri) dan 
menertibkan kawasan pasar Tanah Abang yang 
sangat terkenal dengan kesemerautannya. Dan 
akhirnya Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM menjadi 
Gubernur DKI Jakarta secara otomatis, setelah 
Joko Widodo terpilih menjadi Presiden RI periode 
2014-2019.

Siapa yang tak kenal Basuki Tjahaja Purnama 
atau sering disapa Ahok? Kiprahnya di dunia 
politik, terutama sebagai Wakil Gubernur DKI 
Jakarta telah membuat perubahan besar di 
Ibukota Republik Indonesia ini. Dengan gaya 
kepemimpinannya yang berbeda, membuat Ahok 
hingga saat ini dikenal sebagai pejabat politik 
yang bersih, transparan dan anti korupsi. 

 Sebelumnya, pria kelahiran Belitung Timur 
29 Juni 1966 ini tidak ingin terlibat dalam dunia 
politik. Namun, karena mendapatkan tekanan 
besar saat berhadapan dengan politik dan 
birokrasi yang korup sehingga pabriknya ditutup, 

>>>Sumber http://ahok.org/
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SEJAK TAHUN 1999 hingga September tahun 2014 OBI telah melayani pasien Umum dan Gigi kepada 
2.743.057 orang juga melakukan Pelayanan Operasi kepada 17.730 orang di 6.824 lokasi seluruh 
Indonesia. OBI Pendidikan telah memberikan beasiswa kepada 3.831 siswa, selain itu OBI memberikan 
bantuan ekonomi kepada 544 kepala keluarga dan mengadopsi 2 desa di Nias.

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  :

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
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Dalam kesederhaan keluarganya itu, 
Chenita lahir dan bertumbuh. Chenita adalah 
anak tunggal dari pasangan suami-istri, Afianus 
Harefa (29) dan Hanna Timoti Sukasih (29). 
Gadis kecil yang baru berumur empat tahun 
ini merupakan seorang siswa kelas TK-kecil 
atau yang lebih akrab disebut Kelas Joy, di TK 
Obor Berkat Indonesia di Desa Fodo, Gunung 
Sitoli, Pulau Nias. Mereka tinggal menyewa 
sebuah kontrakan kecil yang tidak terlalu dekat 
dengan sekolah, sehingga setiap hari Chenita 
harus diantar-jemput oleh ayah atau ibunya. 
Seringkali, ia diantar-jemput oleh ibunya, 
hanya dengan sebuah sepeda. Ayah Chenita 

bekerja sebagai seorang nelayan yang sering 
melaut di lautan Nias, untuk mencari ikan 
untuk dijual kembali. Ibunya sendiri berdagang 
sayur keliling dengan sepeda.

Chenita terdaftar menjadi salah seorang 
siswa di TK OBI Nias semenjak semester genap 
di tahun ajaran baru 2014 ini. Ibunya memilih 
mempercayakan anaknya dididik dan diajar 
di TK OBI karena telah mendengar, bahwa TK 
OBI tidak hanya berfokus pada pengajaran 
akademis, tetapi juga pada pembentukan 
karakter anak. Ibu Hanna sangat berharap 
anaknya bisa mengalami pembentukan karakter 
juga di sekolah. Bagi Ibu Hanna, ada beberapa 

Chenita di TK OBI. Ada dua perubahan Chenita 
yang sangat menggembirakan bagi Ibu Hanna. 
Pertama, Chenita sudah rajin untuk bangun 
pagi. Sebelumnya, Chenita tidak suka bangun 
pagi. Semangat dan niat Chenita untuk pergi 
sekolah pun tinggi sekali. Kedua, Chenita 
menjadi sering membantu kedua orang 
tuanya. Ia jadi lebih peka melihat kondisi 
ketika kedua orang tuanya lelah mencari 
uang seharian. Contoh sederhananya adalah 
membantu mencuci piring. “Dia mulai rajin. 
Ada tindakan-tindakan. Mau bantu orang tua, 
seperti cuci piring. Meskipun itu nanti tidak 
bersih dan nanti saya ulang lagi, tapi saya 

Sejak 2013, TK OBI Nias sudah berdiri di 
Desa Fodo, Gunung Sitoli, untuk menyediakan 
pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang 
berasal dari keluarga prasejahtera. Pendidikan 
dini bagi anak ini bukan hanya menekankan 
pada perihal akademis, tetapi juga pada 
pembentukan karakter para siswa-siswinya. 
Karena itulah, setiap tahun, begitu banyak 
orang tua yang mendaftarkan anaknya untuk 
bisa bersekolah di TK OBI Nias, seringkali sampai 
melebihi kuota kelas yang dapat diterima. Cerita 
Chenita adalah salah satu cerita dari sekian 
banyak cerita siswa yang mengalami perubahan 
setelah diajar dan dididik di TK OBI Nias.*

karakter dari anaknya yang masih belum baik 
dan dalam kesibukan mencari nafkah bersama 
suaminya, Ibu Hanna merasa membutuhkan 
sekolah sebagai rekan pendukung untuk 
pembentukan karakter anaknya.

Betapa senang Ibu Hanna ketika dalam 
waktu tiga bulan Chenita bersekolah di TK OBI, 
perubahan-perubahan positif mulai mereka 
rasakan terjadi pada Chenita. Meskipun masih 
ada sisi-sisi karakter yang belum berubah, 
seperti rasa manja, semuanya itu adalah 
bagian dari proses pembentukan karakter 

sudah bersyukur. Itu didikan dari OBI juga, 
disuruh bantu-bantu orang tua,” kata Ibu 
Hanna, menceritakan perasaan bahagia yang 
dirasakannya ketika melihat perubahan pada 
anaknya. Miss Nurjannah Mendrofa, sebagai 
wali kelas Chenita pun melihat dan merasakan 
perubahan pada anak didiknya itu. Menurut 
Miss Nurjannah, sekarang, Chenita sudah 
menjadi anak yang taat, baik pada gurunya di 
sekolah, maupun pada orang tuanya di rumah. 
Chenita juga tidak cengeng lagi, apalagi jika 
diminta untuk makan.

 Oleh Yuliana Martha Tresia N.

Peru bahan Tiga Bulan



Sebagai seorang ibu yang sangat mencintai 
anaknya, Ellis (19) sungguh tidak pernah berharap 
kalau anak semata wayangnya akan menderita 
penyakit yang sama seperti yang dideritanya. 
Namun anaknya, Zulfikar (1), memang menderita 
katarak. Ketika mengetahui bahwa anaknya juga 
menderita katarak, Ellis merasa sangat terkejut 
dan sedih. Ellis merasa semakin kuatir dan sedih 
ketika melihat Zulfikar tidak bisa bermain dengan 
anak-anak lainnya dan sering terbentur pada 
pintu atau kursi, akibat pandangan matanya yang 
kabur. Ellis mengingat masa kecilnya yang harus 
ia lalui dengan menderita katarak. Ellis tidak 
bisa membaca dan menulis karena ia tidak bisa 
melihat. Orang tuanya pun tidak memiliki biaya 
untuk operasi. Akhirnya, Ellis terpaksa putus 
sekolah. Ellis benar-benar tidak ingin anaknya, 

Zulfikar, mengalami penderitaan yang sama 
dengannya. Ia ingin Zulfikar bisa melakukan segala 
sesuatu dengan normal, seperti kebanyakan 
orang. Sayangnya, Ellis dan suaminya, Nurdin (20) 
memang tidak bisa membiayai operasi Zulfikar.

Nurdin hanya bekerja sebagai tukang ojek 
dengan penghasilan Rp 30.000/hari yang kadang 
juga tidak menentu, sementara Ellis tidak bekerja. 
Itupun, sepeda motor yang dipakai Nurdin 
untuk bekerja sebagai tukang ojek dipinjamnya 
dari tetangga. Padahal, yang mereka tahu dari 
keluarga dan kerabat, biaya operasi untuk satu 
mata katarak bisa mencapai Rp 10.000.000. 
Nurdin dan Ellis nyaris putus asa, sampai akhirnya 
pertolongan Tuhan datang melalui Obor Berkat 
Indonesia. Pada 8 Juli 2014 lalu, Zulfikar pun 
dioperasi di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. 
Nurdin dan Ellis sangat bahagia, sampai lupa 
makan. Kini, anak kesayangan mereka, Zulfikar 
sudah dapat melihat dunia dengan jelas dengan 
kedua bola matanya, yang telah bebas dari 
penyakit katarak.*

ZULFIKAR 
& KEDUA 
BOLA 
MATANYA
 Oleh Yuliana Martha Tresia N.

Zulfikar
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Merasa khawatir akan perubahan zaman yang 
semakin canggih, Tuhan mengutus seorang 
malaikat turun ke bumi untuk mengamati perilaku 
umat-Nya manusia, apakah mereka sudah dirasuki 
nafsu dunia apa belum. Maka pergilah malaikat 
itu ke bumi untuk memenuhi panggilan tugasnya.

Ketika kembali, malaikat melaporkan bahwa 95% 
manusia sudah berada dalam jeratan dunia dan 
hanya 5% saja yang hidupnya lurus. Tuhan pun 
melihat dengan saksama isi laporan tersebut, 
banyak diantara yang 95% tersebut adalah 
mereka yang hidupnya asyik dengan sosial media 
yang ada, meng-update status agar diketahui 
semua orang, berfoto narsis yang sedang trend 
dengan selfie, bahkan juga check-in tempat 
keberadaan mereka untuk suatu eksistensi, dan 
tak ketinggalan mereka yang seru bermain games 
untuk mengisi waktu luang hingga akhirnya lupa 
waktu.

Ingin memastikan kebenaran laporan tersebut, 
Tuhan sekali lagi mengirimkan seorang malaikat 
lainnya untuk melakukan tugas yang sama. Tak 
lama kemudian malaikat kedua kembali dengan 
membawa laporan yang sama, 95% manusia 
berhati hambar dan hanya 5% saja yang baik. 
Akhirnya Tuhan memutuskan untuk mengirimkan 
surat kepada mereka yang baik agar bisa terus 
bertahan dari godaan dunia.

Anda tahu isi surat Tuhan tersebut? Tidak tahu?
Oh, berarti Anda tidak mendapatkannya juga ya...

Pernahkah terpikir oleh kita bahwa terkadang 
Tuhan sering mengirim surat (pesan) melalui 
keluarga, teman dan saudara kita? Pernahkah kita 
mengucap syukur atas orang-orang tersebut yang 
telah Tuhan kirimkan bagi kita? Pernahkah juga 
kita menjadi perantara Tuhan bagi mereka yang 
membutuhkan?

SURAT 
DARI TUHAN
 Oleh Hanny Octavia Sitanggang



TIGA SEKOLAH 
YANG RUSAK AKIBAT 
ERUPSI KELUD DI KEDIRI 
DIRENOVASI

OBI DAN 
MATAHARI 
DEPARTEMENT 
STORE

Erupsi gunung Kelud yang 
melanda wilayah Kediri beberapa 
bulan lalu telah menimbulkan 
luka mendalam bagi warga sekitar, 
terutama anak-anak yang tergabung 
dalam tiga sekolah yang berbeda, 
yaitu PAUD Darma Wanita 1 Ngancar,  
MI Darul Hikmah Ngancar, SD dan 
SMP Kristen YBPK. Bangunan ketiga 
sekolah tersebut rusak parah akibat 
erupsi Kelud. Alhasil, kegiatan di 
ketiga sekolah tersebut menjadi 
sangat terhambat dan terganggu. 
Oleh karena itu, kegiatan belajar-
mengajar dialihkan ke tempat yang 
sangat sederhana sekali, jauh dari kata ‘layak’. 
Hal ini tentu membuat anak-anak sulit untuk 
berkonsentrasi dalam mengikuti proses belajar-
mengajar.

Mendengar adanya bangunan ketiga 
sekolah yang rusak akibat erupsi Kelud, OBI 
dan Matahari Departement Store yang sangat 
peduli dengan dunia pendidikan menawarkan 
untuk membantu merenovasi ketiga sekolah 
tersebut. “Saat terjadi erupsi gunung Kelud, 
bangunan sekolah ini tak mampu bertahan. 
Akibatnya, sekolah kami jadi hancur. Ketika 
OBI dan Matahari Departement Store datang 

menawarkan memberi bantuan, dengan senang 
hati kami menerima bantuan mereka,” kata 
Pdt. Drs. Puji Siswo, M. Min selaku pembina 
di sekolah SD dan SMP Kristen YBPK, Sidorejo, 
Kediri.

“Kami sangat senang sekali. Terima kasih 
banyak buat OBI dan Matahari Departement 
Strore yang sudah merenovasi sekolah ini 
menjadi lebih bagus lagi dari kemaren dan 
membuat kami jadi bersemangat belajar,” kata 
Ana Daulasari, Seniata Darmawan Putri, dan 
Imel Estrada (semua dari kelas 9).

Sebelum

Sebelum

Sebelum

Sesudah

Sesudah

Sesudah

SD & SMP Kristen YBPK

PAUD Darma Wanita 1 Nganyar

MI Darul Hikmah Nganyar
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TERIMAKASIH KEPADA:



Ternyata banyak anak yang terlahir
dengan bibir sumbing akhirnya
mengalami hinaan serta penolakan

keluarga mereka. Suatu pengalaman

depan mereka selamanya.

yang bisa menghancurkan masa

seumur hidup. Suatu pengalaman

yang membuat mereka minder

di sekolah, bahkan di lingkungan dan

ikut menyelamatkan masa depan anak-anak yang terlahir 
dengan bibir sumbing melalui operasi gratis untuk mereka, 

bersama Obor Berkat Indonesia?

Sebelum

Sesudah

www.obi.or.id Obor Berkat Indonesia @OBIndonesia
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