
Tersenyum
Karena Anda

Bersama MITRA,MITRA,

LUAR BIASALUAR BIASA

Edisi 27/2015 www.obi.or.id Obor Berkat Indonesia OBIndonesia Channel@OBIndonesia

Melakukan Hal-hal Yang
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Kebersamaan dan kerjasama merupakan sebuah kekuatan bagi sebuah pelayanan sosial-
kemanusiaan. Sudah 15 tahun lamanya, sejak tahun 1999, Obor Berkat Indonesia berjuang 
untuk melayani kaum prasejahtera yang membutuhkan di Indonesia. Sudah begitu banyak 

hal yang dilakukan, sudah begitu banyak orang yang dilayani—tetapi tentu saja, itu semua tidak 
mungkin kami lakukan tanpa dukungan dari setiap Anda, Mitra OBI yang terkasih. Anda merupakan 
bagian penting dari 15 tahun perjalanan pelayanan sosial-kemanusiaan Obor Berkat Indonesia. 
Karena itu, di buletin kali ini, kami ingin menyampaikan tanda apresiasi kami bagi setiap Mitra OBI—
tanpa terkecuali—yang telah setia mendukung pelayanan Obor Berkat Indonesia. Meskipun tidak 
semua Mitra OBI, baik mitra personal maupun mitra corporate, yang dapat kami angkat ceritanya 
dalam artikel-artikel di buletin kali ini—semua artikel di buletin edisi ke-27 ini sebenarnya memiliki 
satu kesimpulan penting, bahwa bersama  setiap Anda-lah, Mitra OBI, Obor Berkat Indonesia bisa 
melakukan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih banyak, Mitra OBI.
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bantuan dan kerja sama dengan Omron 
Asia Pacific Pte Ltd—sama seperti para 
siswa Kejar Paket A lainnya—Pras bisa 
bersekolah bebas biaya. Pras merasa 
senang sekali karena ia bisa melanjutkan 
sekolahnya. Sumiati juga merasa sangat 
terbantu dengan adanya PKBM OBI. Ia 
bangga dengan Pras, karena Pras ternyata 
merupakan salah satu anak berpotensi dan 
berprestasi. Di kelasnya, Pras menduduki 
peringkat nomor satu. Bersama OBI dan 
Omron Asia Pacific Pte Ltd, kini Pras 
memiliki sebuah harapan untuk cita-
citanya.*

Meskipun harus hidup dalam 
keterbatasan finansial, Pras tidak 
pernah kehilangan semangatnya 
untuk bisa bersekolah. Pras juga masih 
menggantungkan cita-citanya setinggi 
langit. Pras bercita-cita untuk tetap bisa 
belajar di sekolah, menjadi pintar, dan bisa 
menjadi tentara atau pemain sepak bola. 
Ibunya, Sumiati, pun memiliki semangat 
yang sama. Walaupun ia harus menanggung 
biaya hidup kelima anaknya sendiri 
sebagai seorang single mother, Sumiati 
tetap mengingini dan memperjuangkan 
agar kelima anaknya bisa bersekolah 
setinggi mungkin. Sumiati tidak ingin Pras, 
maupun keempat anaknya yang lain, sama 

seperti dirinya yang tidak bisa mengecap 
pendidikan setinggi mungkin.

Semenjak berpisah dengan suaminya, 
Sumiati memang harus berjuang 
menghidupi kelima anaknya dengan bekerja 
sebagai pembuat kue dan membuka 
warung kecil di depan rumah kontrakannya. 
Kelima anaknya masih kecil—yang sulung 
baru berusia 15 tahun, sementara yang 
bungsu masih berusia 2 tahun. Pras sendiri, 
merupakan anak nomor dua, yang masih 
berusia 10 tahun. Demi kelima anaknya, 
termasuk Pras, setiap hari Sumiati rela 
bangun jam 01:00 pagi untuk membuat 
kue untuk dijual di lingkungan tempat 
mereka tinggal. Aktivitas membuat kue 

SEBUAH HARAPAN UNTUK 
CITA-CITA PRAS

ini berlangsung sepanjang hari, diselingi 
dengan pekerjaan rumah tangga yang juga 
harus diurusnya.

Sayangnya, semangat dan cita-cita untuk 
dapat terus belajar dan bersekolah itu 
terhalang oleh kondisi keterbatasan yang 
mereka hadapi. Selain masalah finansial, 
ternyata Pras juga kesulitan untuk mencari 
SD—akibat persyaratan administrasi yang 
kurang lengkap. Sedih dan nyaris putus 
asa, Pras dan Sumiati mendapat informasi 
mengenai PKBM OBI di daerah tempat 
tinggalnya. PKBM OBI memang berdiri di 
Tanah Merah, Jakarta Utara, untuk dapat 
menolong anak-anak yang putus sekolah 
akibat masalah ekonomi. PKBM OBI, secara 
khusus untuk Kelas Kejar Paket A, juga terus 
berjalan berkat bantuan dan kerja sama 
dengan Omron Asia Pacific Pte Ltd. Omron 
Asia Pacific Pte Ltd mendukung kegiatan 
Pendidikan OBI sejak tahun 2007 dan fokus 
mendukung kegiatan Kejar Paket A OBI di 
Tanah Merah sejak tahun 2010.

Akhirnya, Pras bisa melanjutkan 
sekolahnya di PKBM OBI, dengan mengikuti 
kelas Kejar Paket A yang setara SD. Dengan Oleh Yuliana Martha Tresia N.
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Sumiati harus berjuang 
menghidupi kelima anaknya 
dengan bekerja sebagai 
pembuat kue dan membuka 
warung kecil di depan 
kontrakannya.

Pras beserta Ibu dan saudara-saudaranya



Tidak ada seorangpun yang mengingini 
anaknya lahir dengan menderita kelainan bibir 
sumbing. Apalagi, kelainan bibir sumbing yang 
diderita cenderung membawa kesulitan atau 
penderitaan tersendiri. Sayangnya, memang 
tidak ada yang bisa memilih bagaimana kondisi 
anaknya ketika lahir. Satu-satunya yang bisa 
dilakukan adalah menerima kondisi anak apa 
adanya dan tidak berhenti berharap untuk 
jalan kesembuhan.

Itulah yang dirasakan dan dialami oleh 
tiga keluarga berbeda, keluarga dari tiga 
pasien anak penderita kelainanan bawaan 
bibir sumbing—yaitu Amar (9 bulan), Habib 
(1,4 tahun), dan Vendi (2,8 tahun). Ibunda 
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SEBELUM

SEBELUM

SEBELUM

Amar Aldy, 9 bulan, Belitung Timur

Mohammad Habib, 1,4 tahun, Karawang Jawa Barat

Vendi Andreas, 2,8 tahun, Penjaringan Jakarta Utara

SESUDAH

SESUDAH

SESUDAH

DATA PASIEN

OPERASI KASIH UNTUK

Oleh Yuliana Martha Tresia N.

Vendi harus bersabar setiap kali orang-orang 
memberi komentar negatif mengenai kondisi 
anaknya. Ia juga harus bersabar setiap kali 
anak-anak lain yang sedang bermain bersama 
Vendi mencongkel bagian bibir Vendi yang 
sumbing, mengira bahwa ada sesuatu yang 
menyangkut di wajah Vendi. Nenek Amar 
harus berjuang untuk mengasuh cucunya 
itu dalam segala keterbatasan kondisi 
ekonominya. Ayah Habib harus berjuang 
kesana-kemari untuk mendapatkan informasi 
operasi gratis. Karena kondisi ekonomi yang 
masih tergolong prasejahtera, keluarga Amar, 
Habib, dan Vendi memang tidak memiliki 
biaya untuk mereka bisa menjalani operasi 

mandiri. Meski begitu, mereka sangat ingin 
melihat Amar, Habib, dan Vendi bisa bebas dari 
kelainan bawaan bibir sumbing.

Perjuangan dan penantian keluarga Vendi, 
Amar, dan Habib ternyata tidak sia-sia. Jalan 
kesembuhan terbuka melalui Peduli Kasih 
Indosiar yang bekerja sama dengan Obor 
Berkat Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 
2014, Vendi, Amar, dan Habib akhirnya 
menjalani operasi di RS Premier Bintaro, 
Tangerang. Kini, Vendi, Amar, dan Habib telah 
sembuh dari bibir sumbing. Keluarga mereka 
juga bebas dari penderitaan yang selama ini 
harus ditanggung dengan sabar.

Peduli Kasih Indosiar telah mengambil 
komitmen untuk terus bermitra dengan 
Obor Berkat Indonesia, untuk memberikan 
pertolongan operasi gratis bagi masyarakat 
prasejahtera yang membutuhkan. Dengan 

HABIB, AMAR, DAN VENDI

segenap kasih dan kepedulian yang tulus, 
operasi ini diberikan tanpa biaya. Operasi 
kasih, seperti yang diberikan Peduli Kasih 
Indosiar yang bermitra dengan Obor Berkat 
Indonesia untuk Vendi, Amar, dan Habib 
ini, telah menolong begitu banyak pasien 
penderita bibir sumbing dan hernia, untuk 
dapat sembuh dari kelainan bawaan atau 
penyakitnya.*
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Jika membayangkan masa depan, 
Hero selalu membayangkan untuk dapat 
bekerja di kantor. Hero ingin bekerja dengan 
lebih mengandalkan kemampuannya, 
dibandingkan ototnya. Selama ini, Hero 
memang sudah banyak mencoba berbagai 
pekerjaan mulai dari pengisian galon isi 
ulang, berjualan keliling, sampai cleaning 
service di mall namun nyaris kesemuanya 
merupakan pekerjaan yang mengandalkan 
otot. Laki-laki berusia 20 tahun ini memang 
harus bersekolah sambil bekerja sejak masih 
remaja untuk membantu perekonomian 
keluarganya.

Sayangnya, untuk dapat bekerja di 

“Saya bersyukur sekali karena kursus 
komputer ini sangat membantu sekali. 

Harapan saya ke depannya makin 
banyak yang ikut kursus komputer 
ini, dan OBI serta CIMB Niaga terus 
mendukung kursus komputer ini.” 

(Hero)

kantor, salah satu kemampuan yang harus 
dimiliki Hero adalah kemampuan komputer. 
Sementara, dengan kondisi ekonomi 
keluarga yang kebanyakan ditanggung 
oleh ibunya sebagai single parent, Hero 
tidak bisa mengakses kursus komputer 
yang membutuhkan biaya mahal. Kursus 
komputer yang diselenggarakan oleh OBI 
yang bermitra dengan CIMB Niaga di daerah 
tempat tinggalnya di Tanah Merah, Jakarta 
Utara, pun menjadi jawaban bagi Hero. 
Kursus komputer ini diberikan gratis tanpa 
biaya bagi siapa saja yang ingin belajar 
komputer, tetapi tidak memiliki biaya. 
Melalui kursus komputer OBI yang bermitra 
dengan CIMB Niaga, Hero dapat belajar 
program Microsoft Office dan Graphic Design 
dari guru berpengalaman, tanpa biaya.

Dengan dilengkapi ijazah yang ia 
dapatkan dari kursus komputer OBI & CIMB 
Niaga itu, Hero pun melamar ke sebuah 
perusahaan di daerah Kelapa Gading. Sebuah 
pintu untuk masa depan Hero akhirnya 

terbuka. Bulan November 2014 lalu, ia 
resmi diterima sebagai karyawan bagian 
administrasi di kantor tersebut. Dalam 
mengerjakan pekerjaannya di kantor, Hero 
merasa sangat terbantu dengan kemampuan 
mengoperasikan program Microsoft Excel 
yang dipelajarinya dari kursus komputer OBI 
& CIMB Niaga. Dengan gaji yang ia peroleh, 
Hero juga sudah bisa membantu keluarga 
dan menggantikan ibunya untuk membayar 
cicilan sepeda motor mereka.

Sejak tahun 2012, Bank CIMB Niaga 
telah berkomitmen menjalin kerja sama 
dengan OBI untuk menolong masyarakat 
prasejahtera di Tanah Merah, Jakarta Utara, 
agar dapat mengecap pendidikan komputer. 
Hal ini mengingat bahwa kursus komputer 
membutuhkan biaya yang cukup mahal, 
padahal soft skill komputer merupakan salah 
satu hal yang sangat penting dimiliki untuk 
persaingan dunia kerja saat ini. Melalui 
kursus komputer gratis ini, banyak lulusan 
yang dengan soft skill komputernya telah 
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, 
yang menjadikan hidupnya lebih sejahtera. 
Salah satunya, adalah Hero.*
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SEBUAH 
PINTU 

UNTUK
MASA 

DEPAN 
HERO

Oleh Yuliana Martha Tresia N.
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Seiring berjalannya waktu 15 tahun 
sudah OBI berkarya bagi bangsa Indonesia. 
Secara khusus OBI ingin menyampaikan 
rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada segenap mitra OBI yang telah 
berbagi kasih kepada mereka yang 
membutuhkan melalui dana yang 
disumbangkan. Begitu banyak hal-hal yang 
luar biasa dapat terjadi karena bantuan 
Anda yang sangat berharga. 

Alangkah indahnya hidup ini jika 
setiap manusia memiliki kemurahan hati 
yang mau ‘memberi’ untuk menolong 
sesamanya manusia seperti apa yang telah 
dilakukan oleh para mitra OBI, dan itu juga 
yang dirasakan oleh pasangan suami-istri 
pengelola Angkasa Bali & Cakrawala Bali. 
Saat ini OBI ingin berbagi kisah-kisah yang 
luar biasa dari para Mitra OBI. Sesuai 
dengan motto OBI “Saya Senang Menolong 
Orang Lain”, seorang pria berusia 24 tahun 
bernama Niko Karis Gunawan memiliki 
rasa kepedulian yang begitu besar dimana 
di usia-nya yang masih muda, saudara 

Terima kasih untuk Mitra-mitra OBI 
yang telah berbagi untuk mereka yang 
membutuhkan

Niko mau memberi dari apa yang ia miliki 
melalui OBI. Bagi Niko setiap kegiatan OBI 
benar-benar telah mendatangkan kebaikan 
bagi sesama.

OBI juga merasakan kekeluargaan 
yang begitu hangat dari pasangan Bapak 
Andreas Kamijaya dan Ibu Nelly Yulico. 
Pasangan ini masing-masing pribadinya 
sendiri berkomitmen untuk berbagi kepada 
mereka yang membutuhkan. Menurut 
mereka ketika 5 roti yang ada pada 
kita, kita berikan sebagian kepada yang 
membutuhkan, secara matematika akan 
berkurang, tetapi matematika surga adalah 
berbeda, bukannya menjadi 4, tetapi 
Tuhan dapat melipatgandakan menjadi 8 
yang adalah angka kemakmuran bagi orang 
Tionghoa. Keluarga ini meyakini bahwa 
Tuhan yang mereka sembah hidup dalam 
keluarga mereka. Demikian pula kuasa-
Nya tiada mustahil bagi Dia yang dapat 
menjadikan. Itulah yang terjadi dalam 
kehidupan keluarga ini.

Kebahagiaan OBI tak hanya karena 
memiliki mitra-mitra yang setia seperti 
juga Bapak Bastian Kosasih dan Ibu 
Masayu Chandra, yang terus berkomitmen 
mendonasikan dana kepada OBI untuk 
disalurkan demi membantu orang lain. Tapi 
juga karena hati para mitra yang senantiasa 
mendukung kegiatan sosial OBI baik secara 
materi maupun dengan jasa bantuan 
langsung. 

Masih banyak lagi kasih dan kisah yang 
luar biasa dari Mitra OBI di buletin OBI 
selanjutnya…

Karena 
Kasih yang 
Luar Biasa

*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

Oleh Hanny Sitanggang

BAU MULUT
Oleh drg. Natalia Kartikasari
Dokter Gigi di Obor Berkat Indonesia

Bau mulut atau halitosis adalah keadaan 
mulut yang sering dialami oleh banyak 
orang. Bau mulut memang tidak berbahaya, 
tetapi jika anda sering mengalaminya bau 
mulut ini akan membuat keadaan tidak 
nyaman dan menurunkan kepercayaan diri 
saat berinteraksi dengan orang lain. Bau 
mulut paling sering disebabkan oleh adanya 
masalah pada kebersihan mulut.

Masalah bau mulut terjadi akibat tidak 
menyikat gigi secara teratur, yang membuat 
sisa makanan menumpuk. Sisa makanan 
tersebut akan sulit  dibersihkan dan 
akhirnya menjadi sarang bakteri. Bakteri 
tersebut menguaraikan sisa makanan 
menjadi senyawa sulfur yang berbau di 
dalam mulut. Ada juga makanan tertentu 
yang kuat menyebabkan bau mulut seperti 

bawang Bombay, petai atau minuman 
berakhol. Berpuasa yang berlebihan dapat 
juga menimbulkan bau mulut yang khas 
akibat proses ketoasidosis.

Selain itu, mulut kering juga 
menyebabkan bau mulut. Mulut kering 
disebabkan berkurangnya produksi air 
ludah. Air ludah penting untuk membantu 
menjaga kebersihan mulut. Produksi air 
ludah yang berkurang menyebabkan 
bertambahnya sisa makanan, plak maupun 
karang gigi. Sel-sel yang sudah mati juga 
akan menumpuk pada gusi, lidah, dan 
pipi. Semua hal tersebut akan diurai oleh 
bakteri dan menghasilkan bau mulut. 
Mulut kering secara alami terjadi pada saat 
bangun tidur di pagi hari akibat bernapas 
melalui mulut saat tidur. Penggunaan obat-
obatan tertentu seperti obat anti alergi dan 
antidepresan dalam waktu panjang dan 
merokok juga dapat menyebabkan mulut 
kering.

Namun, bau mulut juga bisa dicegah. 
Berikut ini cara mudah untuk 
mencegah bau mulut, yaitu;
1. Menyikat gigi dengan teratur 

sebanyak 2 kali sehari setelah 
sarapan dan malam hari sebelum 
tidur. 

2. Menyikat lidah secara teratur. 
3. Sikat dengan sikat gigi dan sikat 

khusus lidah secara perlahan. 
4. Mencegah mulut kering dengan 

minum air putih dan mengunyah 
permen karet. 

5. Periksa kondisi gigi dan sekitarnya 
ke dokter gigi setiap 6 bulan 
sekali.
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Apa yang terlintas dibenak kita jika 
mendengar kata “sampah”. Semacam kotoran, 
setumpuk limbah, sekumpulan berbagai 
macam benda yang telah dibuang ataupun 
sejenisnya yang menimbulkan bau busuk yang 
menyengat hidung. Dengan kata lain sampah 
dapat diartikan sebagai material sisa yang 
tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu 
proses yang cenderung merusak lingkungan di 
sekitarnya. Sampah merupakan salah satu dari 
sekian banyak masalah sosial yang dihadapi 
masyarakat. Masyarakat kota ataupun daerah 
yang padat pendududuknya pasti menghasilkan 
sampah yang begitu banyak. 

Namun, tahukah Anda, Ada beberapa 
orang yang menjadi sukses bahkan sampai 
mengguncang dunia dari ‘bergaul dengan 
sampah’?

Adalah Mohammad Baedowy,  lulusan 
ekonomi yang pernah menjadi auditor di Royal 
Bank of Scotland. Ia hengkang dari bank asing 
tersebut dan memilih untuk ‘bergaul dengan 
sampah’. Dengan “mengurusi” limbah plastik 
di bawah CV Majestic Buana, Mohammad 
Baedowy mampu mengekspor dua kontainer 
biji sampah plastik ke Tiongkok setiap minggu 
dengan omset menggiurkan. Kini, pria (40) yang 
bergelimang miliaran rupiah dan pernah meraih 
beberapa penghargaan seperti, Tokoh Pilihan 
Terbaik Majalah Tempo 2009, Dji Sam Soe 
Award, Kalpataru dan lainnya telah disibukkan 
dengan mengajar dan memberikan kuliah umum 
di beberapa universitas di tanah air. 

Tak jauh berbeda dengan Mohammad 
Baedowy. Akibat ‘bergaul dengan sampah’, dr. 
Gamal Albinsaid memaksa Wakil Duta Besar 

Amerika Serikat, Kristen Bauer, berkunjung 
ke Jalan Kedawung, Malang, Jawa Timur. 
Adalah Klinik Asuransi Sampah, program 
dari dokter Gamal Albinsaid yang membuat 
pemerintah Amerika Serikat tersebut ke Malang. 
“Programnya bagus dan menarik, mengangkat 
dua isu utama yaitu kesehatan dan lingkungan,” 
kata Bauer, saat memberikan komentar 
mengenai Klinik Asuransi Sampah. 

Meninggalnya seorang anak pemulung 
beberapa tahun lalu akibat diare karena 
ayahnya tak sanggup membawa berobat 
menjadi pengaruh utama terbentuknya Klinik 
Asuransi Sampah. “Ini sangat menyedihkan dan 
merupakan tamparan bagi dunia kesehatan,” 
kata Gamal.  Klinik Asuransi Sampah adalah 
sebuah klinik yang melayani kesehatan 
masyarakat dengan pembayaran menggunakan 
sampah. “Warga cukup menyerahkan sampah 
kering apa saja yang dapat didaur ulang 
kepada Klinik Asuransi Sampah dan mereka 
bisa menikmati berbagai fasilitas pelayanan 
kesehatan primer. Selain itu, warga tidak 
hanya bisa berobat namun juga mendapatkan 
penyuluhan untuk mencegah penyakit dan juga 
rehabilitasi bagi mereka yang baru sembuh 
dari sakit,,” kata Gamal. Kreasi Klinik Asuransi 
Sampah ini menempati urutan teratas di ajang 
finalis dunia Unilever Sustainable Living Young 
Entrepreneurs 
Awards 2013.

Sampah 
merupakan 
masalah besar 
bagi bangsa kita. 
Tapi kalau diolah 
secara baik dan 
tepat dengan 
teknologi, 
sampah pun bisa 
menjadi rupiah. 
Maukah Anda 
bergaul dengan 
sampah?

“Mengguncang Dunia 
Dari Bergaul Dengan 
Sampah”
Oleh Alekcander Tulus

9 NEW VILLAS FOR SALE
STRATEGICALLY LOCATED

MAP LOCATION

PROMO CASH BACK MELALUI PROGRAM MAXIMUM INVESTMENT PLAN

CONTACT US

08111922591

Villa Ramita Ubud combines 
contemporary design with balinese 
architectural elements and beautifully 
landscaped gardens to create a luxurious, 
spacious and very comfortable home 
on Bali South-East coast with individual 
pavilions housing the bedrooms and living 
areas, flanked by a private pool, this two bed 
room villa offers  its guest the exclusivity, 
serenity and beauty of boundless river,  
accompanied by the soothing sound of the 
jungle. This adaptable villa is the perfect 
family retreat spa venue due to its relax 
location, abundant facilities and the warm 
hospitable embrace of its staff.

Situated absolutely village, where river 
meets river on the north bali’s. Near by to 
the famous “Monkey Forest” ubud lifestyle, 
Mystical Arma Museum, this beautiful 
secluded villa surrounded by nature and 
wrapped in luxury, has everything to offer 
family looking for Bali treatment retreat...

• 10 minutes to Monkey Forest
• 700 m to Bebek Bengil
• 50 m to Arma Museum & Resort

Developed by :

PROGRAM PROMO INI HANYA BERLAKU UNTUK PENJUALAN 3 VILLA PERTAMA DIBULAN MARET 2015
UNTUK PEMBELIAN DARI LUAR BALI, KAMI MENYEDIAKAN TIKET PP DAN PENGINAPAN 2 MLM DI VILLA RAMITA, KUTA*
*.Bila tidak ada penarikan dana pada tahun sebelumnya *.Syarat dan ketentuan berlaku   

KEUNTUNGAN

Dana dapat diterima mulai 
dari tahun ke 6

Mendapatkan Uang Pertanggungan / Asuransi Jiwa Seumur Hidup

Dana diterima mulai dari *
Tahun ke 5

500,000,000 1,250,000,000 3,000,000,000

250,000,000

Tahun ke 10 Tahun ke 15



SEJAK TAHUN 1999 hingga Februari tahun 2015 OBI telah melayani pasien Umum dan Gigi kepada 
2.822.459 orang juga melakukan Pelayanan Operasi kepada 18.194 orang di 7.032 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



Oleh Yuliana Martha Tresia N

Saya senang 
karena Alvin Jaya 

sudah sehat, 
saya mengucapkan 

terimakasih banyak, 
pada OBI dan 

Tango.

(Bapak Foarotta Harefa)

MAKANAN 
BERGIZI untuk 

ALVIN

“

“
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Sudah lama, Bapak Foaratta Harefa dan 
istrinya, Ibu Atiba, merindukan kehadiran 
seorang anak di dalam keluarga mereka. 
Namun, keluarga ini memang tidak 
dikaruniai anak kandung. Karena itulah, 
ketika mereka bertemu dengan Alvin yang 
membutuhkan sebuah keluarga baru, 
mereka langsung mengangkat Alvin sebagai 
anak. Semenjak ayahnya meninggal, ibu 
kandung Alvin memang tidak sanggup 
membiayai tiga orang anak yang masih kecil. 
Sayangnya, Alvin yang saat itu baru berusia 
1,5 tahun ternyata menderita penyakit gizi 
buruk.

Bapak Foarotta Harefa dan Ibu Atiba 
sebenarnya juga masih hidup dengan 
kondisi ekonomi prasejahtera. Namun, 
dengan keinginan tulus dan segenap kasih, 
mereka mau mengasuh Alvin. Apalagi, ketika 
mereka melihat Alvin yang sangat kurus, 
lemah, dan sakit-sakitan. Pada awalnya, 
mereka masih bisa membelikan Alvin susu 
dan makanan bergizi. Hanya saja, setelah 
Bapak Foaratta jatuh sakit dan tidak lagi bisa 
bekerja, kondisi ekonomi keluarga mereka 
menjadi sulit dan pasangan suami-istri ini 

tidak lagi bisa membelikan makanan bergizi untuk Alvin. Ibu Atiba menjadi 
tulang punggung keluarga hanya dengan bekerja sebagai buruh menderas karet 
dengan penghasilan sekitar Rp 120.000/sebulan.

Bersyukur, di saat itulah, Ibu Atiba mengetahui mengenai program Pemberian 
Makanan Tambahan (PMT) dari OBI yang bermitra dengan Tango. Dengan 
bantuan makanan bergizi empat sehat lima sempurna yang diberikan tiga kali 
sehari dalam tiga bulan, Alvin akhirnya sembuh dari gizi buruk. Alvin bahkan 
sudah bisa berlari dan memanjat pohon—padahal dulu berjalan saja Alvin tidak 
kuat. Nafsu makan Alvin juga meningkat drastis. Kini, Alvin tidak lagi susah 
makan.

Alvin merupakan salah satu anak penderita gizi buruk yang sudah sembuh 
berkat bantuan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari OBI dan 
Tango di Pulau Nias. Bersama OBI, Tango telah berkomitmen untuk menolong 
anak-anak penderita gizi buruk/gizi kurang di Pulau Nias, semenjak tahun 2010. 
Sudah ratusan anak penderita gizi buruk/gizi kurang di Pulau Nias yang telah 
tertolong dengan bantuan program ini.*

Before After



BERKAT 
PT. TEMPO SCAN PACIFIK, Tbk 
ANAK SAYA JADI BEBAS DARI 
HERNIA.

Sutisna hanya bisa pasrah saat dokter 
mengatakan Fawas Salim harus dioperasi 
untuk menghilangkan hernianya. Diperlukan 
uang 9 juta untuk biaya operasi hernia 
Salim.  “Bukannya gak mau operasi, cuma 
faktor keuangannya gak ada. Kalo jualan 
gorengan kan gak menentu, kadang dapat 
50 ribu, 20 ribu, bahkan pernah tak dapat 
sama sekali. Sedangkan anak saya ada 
dua,” ungkap Sutisna yang memutuskan 
untuk tidak mengoperasi anaknya tersebut 
akibat tak ada biaya.

Memasuki sekolah dasar, tepatnya kelas 
4 SD, hernia mulai mengganggu aktivitas 
Salim. “Kalo habis maen bola tuh suka gede 
dan sakit banget. Makanya saya gak ikut 
pelajaran olahraga di sekolah,” kata Salim, 
saat menjelaskan keluhannya dengan nada 
terbata-bata.

Bukan hanya itu, Salim pun mendapat 
banyak ejekan dari teman-temannya di 
sekolah. Hal inilah yang membuat Dede 
Sutijah, Ibu dari Salim marah dan menangis. 
“Saya suka dengar Salim mendapat 
ejekan. Saya marahin aja teman-teman 
Salim itu. Saya suruh Salim gak usah 
bermain dengan teman-temannya. Saya 
tak tahan mendengar ejekan dari teman-
teman Salim,” ungkap Dede Sutijah sambil 
menangis.

 Tangisan dan keluhan dari keluarga 
Sutisna terdengar oleh tetangganya. Salah 
satu tetangga Sutisna memperkenalkannya 
kepada kader Cianjur. Hal inilah yang 
mengantarkan Fawas Salim dapat mengikuti 
operasi hernia gratis yang diadakan oleh PT. 
Tempo Scan Pacifik. “Alhamdulillah, dapat 
operasi gratis dari Tempo. Ini merupakan 
pemberian dari Tuhan lewat Tempo. Terima 
kasih PT. Tempo Scan Pacifik, Tbk. Berkat 
Anda, anak saya dapat terbebas dari 
hernia,” kata Sutisna dengan nada gembira.

“Salim kena hernia itu saat berusia lima tahun. 
Awalnya, sih cuma bintik merah. Dua bulan kemudian 
baru terliat turun dan dokter mengatakan itu hernia,” 
kata Sutisna, ayah dari Fawas Salim.
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Seorang guru bersemangat mengawali 
sesi mengajarnya di dalam kelas dengan 
berkata, “Sekarang waktunya kuis!”. Seraya 
meletakkan sebuah ember kosong di atas 
meja, lalu mengisinya dengan bongkahan 
batu sebesar kepalan tangan. Diisinya 
terus sampai penuh hingga tidak ada 
lagi bongkahan batu yang cukup untuk 
dicemplungkan ke dalam ember.

Guru bertanya kepada murid-muridnya, 
“Menurut kalian, sudah penuhkah ember 
ini?”

Semua murid serentak menjawab, “Sudah!”
Sang guru tersenyum dan bertanya lagi, 
“Sungguh kalian yakin ember ini sudah 
penuh?” Serta-merta dia mengeluarkan 
sekantong kerikil dan pasir, lalu langsung 
menuangkannya ke dalam ember tadi 
sehingga kerikil-kerikil dan pasir-pasir itu 
turun mengisi celah-celah kosong diantara 
bongkahan batu.

Kembali sang guru bertanya pada murid-
muridnya, “Nah, bagaimana sekarang, ember 
ini sudah penuh belum?”

Kali ini kelas menjadi hening, lama tak 
satupun murid menjawab. Hingga ada satu 
suara ragu-ragu menyahut, “Mungkin belum 
penuh...”

Sembari tersenyum penuh arti, sang 
guru meraih sebuah botol dan langsung 
menuangkan  isi airnya ke dalam ember 
sampai meluap ke bibir ember, ia pun 
bertanya, “Tahukah kalian apa maksud 
eksperimen ini?” 

Murid-murid hanya diam menggeleng sambil 
saling berpandangan dengan ekspresi ingin 
tahu dan kembali menatap sang guru.

“Silahkan kalian coba masukkan material-
material tadi ke dalam ember kosong yang 
sama tapi dengan urutan terbalik, yaitu 
mulailah mengisinya dengan air lalu kerikil-
kerikil dan pasir, kemudian terakhir masukkan 
semua bongkahan batu besarnya, kemudian 
perhatikanlah bagaimana hasilnya di dalam 
ember itu!”

Apa sebenarnya “Batu Besar” di dalam hidup kita? Hal apa yang TERpenting 
dan TERutama yang harus kita masukkan terlebih dulu ke dalam “ember 

kosong” hidup kita agar kemudian bisa diisi penuh dengan semua hal 
penting lainnya? 

Apakah kita justru cenderung menghabiskan waktu mengisi “ember 
kosong” dengan kerikil-kerikil dan pasir terlebih dulu sampai penuh dan 

malah menyita seluruh ruangan dalam ember, tidak menyisakan lagi tempat 
di dalamnya untuk menaruh ”Batu Besar”-nya ?

EMBER
Eksperimen

Oleh Hanna Santosa Putri 
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BERMITRA untuk MENOLONG ORANG LAIN
PT. BANK MIZUHO INDONESIA: HEALTHY LIFE FOR KIDS

HERO PEDULI: AYO KENALI & PERIKSA GIGIMU!

PT. TUPPERWARE INDONESIA: CARING & SHARING

Dalam rangka perayaan ulang tahunnya yang ke-13, PT. Bank 
Mizuho Indonesia bekerja sama dengan Obor Berkat Indonesia, 
mengadakan acara bakti sosial untuk siswa-siswi di SD Fadhilah 
Cilincing, Jakarta Utara. Acara yang dinamakan Mizuho 
Volunteer Day dan mengangkat tema Healthy Life for Kids ini 
terdiri dari penyuluhan kesehatan, praktik cuci tangan bersama, 
pemeriksaan kesehatan, prakarya dan games, serta pembagian 
paket kesehatan-pendidikan, vitamin, dan makan siang. Acara 
ini yang dilaksanakan 18 Oktober 2014 ini bertujuan agar 
para siswa-siswi bisa lebih peka dan bertindak aktif terhadap 

masalah kesehatan, baik di dalam dirinya sendiri maupun dalam lingkungan sekitarnya.

Sebagai perwujudan dari filosofi perusahaannya yaitu 
caring and sharing, PT. Tupperware Indonesia kembali 
mengadakan bakti sosial yang bermitra dengan Obor 
Berkat Indonesia dan Yayasan HOPE Worldwide, pada 13 
November 2014 di RT 03 RW 08 Kelurahan Rawa Badak 
Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Bakti sosial 
yang disebut Tupperware Volunteer Day ini terdiri dari 
pengobatan umum gratis, penyuluhan KB, lomba memasak  
bagi para ibu, pendidikan kesehatan melalui story telling 

dan mengecat kaleng bekas untuk pot bunga bagi anak-anak. “Saya mengucapkan terima kasih 
kepada OBI yang beberapa tahun ini sudah bekerja sama dengan kita. Tentunya manfaatnya 
besar sekali untuk kita, dengan pelayanan yang diberikan. Sungguh lancar. Makanya kita terus 
selalu bekerja sama. Mudah-mudahan sih nanti bisa berlanjut setiap tahunnya dan kegiatan ini 
dari Tupperware juga bisa berlanjut,” kata Nurlaila Hidayati, Marketing Manager PT. Tupperware 
Indonesia.

Dalam rangka memperingati 50 Tahun Hari Kesehatan 
Nasional Indonesia, PT. Hero Supermarket, Tbk. bermitra 
dengan Obor Berkat Indonesia, menggelar bakti sosial 
untuk para siswa SDN Pondok Betung 05, Bintaro, 
Tangerang Selatan. Acara ini digelar pada hari Sabtu, 8 
November 2014, dengan tema “Ayo Kenali dan Periksa 
Gigimu!”. Melalui acara penyuluhan kesehatan gigi dan 
mulut, games, serta bakti sosial—para siswa diajak untuk 
mengenal betapa pentingnya kesehatan mulut dan gigi. 
“Kami mengharapkan bahwa kegiatan hari ini dapat menjadi investasi jangka panjang untuk anak-
anak SDN Pondok Betung 05 yang pastinya dengan gigi dan mulut yang sehat dapat mencapai 
masa depan yang lebih cerah,” kata Ibu Natalia Lukita, General Manager CSR dan Corporate 
Communication PT. Hero Supermarket, Tbk.

Terima Kasih  dan Penghargaan kepada:

Dan kepada Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat serta Mitra setia OBI yang tidak tercantum namanya

Dr. Tommy Halauwet, SpB
Prof. Dr. Farida Sirlan, SpM
Dr. Syumarti, SpM, MSc
Dr. Feti Karfiati Memed, SpM (K)
Dr. Bambang Setiohadji, SpM
Dr. Andika Prahasta, SpM, M.Kes
Dr. M. Rinaldi Dahlan, SpM
Dr. Susanti Natalya, S. SpM
Dr. Edia Asmara Soelendro, SpM (K)
Dr. Erwin, SpM
Dr. Mayang, SpM
Dr. Aldiana Halim, SpM
Dr. Nina Ratnaningsih, SpM
Dr. Ari Nando Pratama,  SpAn
Dr. Ayu Evawani, SpAn
Dr. Budi P, SpAn
Dr. Chrisma Albanjar, SpAn
Dr. Chrispinus, SpAn
Dr. Then Dewi, 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. Iwan Setiawan, SpAn
Dr. Iwayan Aryabiantara, SpAn
Dr. Jefferson, SpAn, KAKV
Dr. Julius, SpAn, KIC
Dr. Lisa Sanjaya, SpAn
Dr. Made Wahyuni, SpAn
Dr. Michael BK Oppusunggu, SpAn, KIC
Dr. Nurul Ulfah Hayatunissa, SpAn
Dr. Ninik Yunita Rahmawaty, SpAn
Dr. Oktavina, SpAn
Dr. Ojie, SpAn
Dr. Oloan Tampubolon, SpAn, KIC, KNA, MHKes
Dr. Primartanto Wibowo, SpAn
Dr. Reggi Lawalata, SpAn
Dr. Sersia Gilianti, SpAn
Dr. Siska Widayati, SpAn
Dr. Sunarya, SpAn
Dr. Sutji, SpAn
Dr. Yoan Chaterina, SpAn
Dr. Yudarma Thedja, SpAn
Dr. Grace Simatupang, SpA
Dr. Edi Tehuteru, SpA
Dr. Johannes Harlan Saing, SpA
Dr. Persadaan Bukit, SpA
Dr. Suryantini Singgih, SpPD
Dr. Gunadi Petrus, SpBD
Dr. Maria Maya Sari, SpBD
Dr. Ronald E.Lusikooy, MM, SpBD (KBD)
Dr. Albertus Djarot Noersasongko, SpBO
Dr. Benny H.Tumbelaka, SpBO
Dr. Karuniawan, SpBO
Dr. Dolly Kaunang, SpJP, SpKP
Dr. Leane Suniar M, SpGK, MSc
Dr. Hari Haksono, SpTHT
Dr. Danche Theno, SpP

Dr. Aditya W. SpBP
Dr. Amru S. SpB, SpBP
Dr. Anto, 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. Haryanto, SpBP
Dr. Ira Rubiyanti Widarda, SpBP
Dr. Irena Sakura Rini, SpB, SpBP
Dr. Irinawati N. 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 Naly, 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. Ahmad Yani, SpB, SpBA
Dr. Iskandar, SpB, SpBA
Dr. Riana Tamba, SpB, SpBA
Dr. Eduard P. Simamora, SpB, SpBA
Dr. Ishak G.M Lahunduitan,  SpB, SpBA
Dr. Nanok Edi Susilo, SpBA
Dr. Riankha, SpBA
Dr. Slamet Suswantoro, SpBA
Dr. Suwardi, SpBA
Dr. Heber Bombang Sopan, SpB KBD
Dr. Maria Mayasari, SpB, KBD
Dr. Anton Patiapon, SpB, Sp(K) Onk
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. Julianus Aboyaman Uwuratuw, SpB
Dr. Krisna Yarsaputra, SpB
Dr. Kristina Maria SpB
Dr. Louis Werinusa, SpB
Dr. Moh. Arif Hariyanto, SpB
Dr. Nico Lumintang, SpB
Dr. Roberthy Maelissa, SpB
Dr. Singgih, SpB
Dr. T.M. Djamil, SpB
Dr. Tjokorda, SpB
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