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Kesehatan harus diperjuangkan oleh siapa saja, teristimewa oleh kelompok masyarakat prasejahtera di 
Indonesia. Namun, bagi kelompok masyarakat prasejahtera, kesehatan merupakan hal yang mahal harganya. 
Kemiskinan yang diderita sangat membatasi kelompok masyarakat prasejahtera untuk dapat menikmati 
akses pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas. Menyadari dan meresponi hal ini, Obor Berkat 
Indonesia ikut mendedikasikan diri untuk menolong masyarakat prasejahtera, melalui pelayanan kesehatan 
berkualitas dan yang menjawab kebutuhan. Pelayanan kesehatan ini menjangkau semua kelompok usia, 
namun perhatian khusus diberikan kepada anak-anak. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak tentu 
menjadi kelompok usia yang patut diperjuangkan. Obor Berkat Indonesia terus mendedikasikan dirinya 
bagi kesehatan anak bangsa di Indonesia, melalui bantuan pengobatan umum dan gigi gratis, bantuan 
operasi, balai pengobatan, penyuluhan kesehatan, sampai pemberian makanan tambahan (PMT). Dalam 
Buletin Tersenyum Edisi ke-28 ini, secara khusus, kami ingin berbagi kepada para Mitra OBI, mengenai 
pelayanan yang telah kita kerjakan bersama, demi memperjuangkan kesehatan anak bangsa. Mitra OBI, 
mari kita tidak berhenti memperjuangkan kesehatan anak bangsa Indonesia, bersama-sama.

Seorang anak bernama Nabila mencuci tangannya dengan menggunakan 
sabun sebagai bagian dari perilaku hidup sehat yang dimulai dari diri 
sendiri. (Foto oleh : Abdi Kusuma)
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Mengenal dan membiasakan gaya hidup 
sehat harus dimulai sejak sedini mungkin, 
sejak usia anak-anak. Itulah mengapa 
sangat penting bagi orang tua dan sekolah 
untuk menanamkan gaya hidup sehat 
kepada anak-anak mereka. Sayangnya, tak 
semua orang tua bisa melakukan peran 
ini. Keterbatasan karena kondisi sosial-
ekonomi yang masih prasejahtera adalah 
salah satu halangannya. Keterbatasan 
kondisi sosial-ekonomi ini berdampak 
pada lingkungan tempat tinggal yang tak 
bisa dijamin kebersihannya, juga pada 
kemampuan orang tua untuk mengedukasi 
anaknya mengenai kesehatan. Karena itu, 
bagi anak-anak yang berasal dari keluarga 
prasejahtera, dibutuhkan sosialisasi 

kesehatan yang lebih dari luar rumah dan 
keluarganya sendiri.

Melihat kebutuhan ini, di tahun 2015, 
Obor Berkat Indonesia bekerja sama 
dengan Pizza Hut mengadakan penyuluhan 
kesehatan bagi anak-anak di delapan 
sekolah di Kota Madiun dan delapan 
sekolah di Kota Salatiga. Penyuluhan 
kesehatan ini menjadi tepat sasaran, karena 

pada umumnya, siswa-siswi yang disuluh 
berasal dari keluarga prasejahtera.

Ada dua kali penyuluhan yang diberikan 
Obor Berkat Indonesia dan Pizza Hut untuk 
setiap sekolah, yaitu Penyuluhan PHBS 
(Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan 
Penyuluhan Gizi. Total ada sekitar 1915 
orang siswa yang mengikuti masing-masing 
penyuluhan tersebut.

Penyuluhan yang dibawakan oleh 
para dokter dari Obor Berkat Indonesia 
ini direspon sangat positif, baik oleh 
para guru maupun para siswa. Para guru 
dan para siswa mengakui merasakan 
manfaat penyuluhan, teristimewa karena 
di penyuluhan ini juga diputarkan video 
cara mencuci tangan dan menyikat gigi 
yang benar. Selain itu, bagi setiap siswa, 
dibagikan paket kesehatan dan paket gizi, 
serta kalender gigi yang bisa menolong 
mengontrol displin menyikat gigi mereka. 
Pada akhirnya, para siswa menyadari 
bahwa gaya hidup sehat memang harus 
dimulai dari diri mereka sendiri. Gaya 
hidup sehat bisa mereka lakukan melalui 
tindakan-tindakan sederhana, yang 
ternyata berdampak besar bagi kesehatan 
mereka.*
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Pemutaran video menyikat gigi dan cuci tangan yang benar

Penyerahan poster, stiker dan tong sampah kepada Kepala Sekolah 
SDN 01 Panonganan Madiun

Pizza Hut mengadakan Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih di SDN Nambangan Lor 
02 Madiun

dr. Rosari Hutagalung (OBI) memberikan penyuluhan gizi kepada siswa-siswi di SDN 01 Panonganan Madiun

Paket kebersihan dibagikan kepada semua siswa

KETIKA 
SEHAT 
DIMULAI 
DARI DIRI 
SENDIRI
Penulis dan foto : Yuliana Martha Tresia N.



Meresponi bahaya narkoba yang 
semakin meluas dengan cara yang semakin 
kreatif, Obor Berkat Indonesia mengadakan 
penyuluhan narkoba bagi para santri di 
Pondok Pesantren Ahsanu’ Amala, Depok, 
Jawa Barat. Penyuluhan narkoba yang digelar 
pada 31 Maret 2015 ini bekerja sama dengan 
Peduli Kasih Indosiar. Ada 60 orang santri 
berusia anak-anak dan remaja, baik putra 
maupun putri, yang mendapat pengetahuan 
mengenai narkoba melalui penyuluhan ini. 
Penyuluhan dibawakan dalam metode kreatif 
oleh Dr. dr. Iskandar Irwan Hukom, dari Obor 

“Ini anugerah buat kami ya, bahwa penyelamatan pada generasi muda khususnya pesantren, 
jangan sampai kecolongan, mereka gak tahu ilmunya tapi jadi sasaran, jadi objek. Jadi ini 

pencerahan buat kami. Ibarat kalau kita makan sehari-hari lauknya tempe, ini lauknya daging 
ini, ini bergizi.” (KH. Drs. MD. Sirojuddin, Pemilik Pondok Pesantren Ahsanu’ Amala)
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Berkat Indonesia, yang lebih akrab dipanggil 
dr. Andie. Ia memiliki banyak pengalaman 
dalam kegiatan penyuluhan, rehabilitasi, 
maupun pencegahan narkoba. Dalam 
penyuluhan ini, dr. Andie juga didampingi 
oleh dua dokter lainnya dari Obor Berkat 
Indonesia, yaitu dr. Indiani dan dr. Lamsihar 
Manik.

Salah satu tujuan yang sangat ingin 
dicapai melalui penyuluhan narkoba ini 
adalah untuk memperjuangkan sebuah 
generasi muda tanpa narkoba. Memberikan 
informasi yang penting dan ilmiah mengenai 

narkoba seperti ini 
merupakan langkah 
konkrit yang dapat 
dilakukan ketika 
menyadari rentannya generasi muda masa 
kini untuk menjadi korban penyalahgunaan 
narkoba. Generasi muda adalah para 
penerus bangsa, dan jika para penerus 
bangsa ini rusak, maka masa depan bangsa 
kitapun dipertaruhkan.

“(Penyuluhan ini bagi kami) sangat 
bermanfaat. Mereka (para santri-santri disini 
jadi) punya basic untuk menolak sesuatu 
yang buruk. Itu dasarnya. Jangan sampai 
dia blank benar, ketika ada iming-iming dari 
kanan-kiri, atau di luar sana ada pengaruh 
negatif, sekarang udah punya pager. Udah 
punya basic knowledge,” kata KH. Drs. MD. 
Sirojuddin, mensyukuri penyuluhan narkoba 

UNTUK GENERASI MUDA TANPA NARKOBA

yang diberikan Obor Berkat Indonesia dan 
Peduli Kasih Indosiar kepada para santrinya. 
Para santri di Pondok Pesantren Ahsanu’ 
Amala juga merespon penyuluhan narkoba 
ini dengan sangat positif dan mengakui 
bahwa mendapat manfaat. “Terima kasih 
atas ilmunya yang telah diberikan kepada 
kita semua, jadi kita tahu lebih banyak 
tentang narkoba ini,” kata Fera Fitria, salah 
seorang santri putri di Pondok Pesantren 
Ahsanu’ Amala.*
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Penulis dan foto : Yuliana Martha Tresia N.

Penyuluhan dibawakan oleh Dr. dr. Iskandar Irwan Hukom, dari Obor Berkat Indonesia

Simulasi materi penyuluhan oleh peserta didampingi dr. Indiani



Di tengah-tengah pemukiman kumuh di 
daerah Tanah Merah, Jakarta Utara itulah, 
Rumah Belajar OBI atau yang sering disebut 
Shelter House berdiri. Dengan menyewa 
sepetak rumah sederhana, sejak April 
2013, Rumah Belajar OBI berjuang untuk 
memberikan edukasi tambahan kepada anak-
anak marginal di sekitarnya. Minat belajar 
anak-anak di Tanah Merah memang sangat 
kurang. Hal ini juga diperburuk oleh kesulitan 
ekonomi dan keterbatasan orang tua, yang 
membuat mereka tidak bisa bebas mendapat 
akses pendidikan yang layak. Rumah Belajar 
OBI berdiri di tengah-tengah mereka dan 
untuk mereka, demi memperjuangkan 
anak-anak ini memiliki minat belajar yang 
tinggi. Jadi, mereka bisa mengetahui benar 
pentingnya belajar dan bisa belajar tanpa 
disuruh.

Awalnya, anak-anak pemulung yang 

terlantar dan tidak sekolah menjadi fokus 
utama. Namun, saat ini, siapa saja anak-
anak dari keluarga prasejahtera yang 
membutuhkan, dapat ikut belajar di Rumah 
Belajar OBI, selama usianya masih berkisar 
3-12 tahun. Anak-anak ini sendiri dibagi ke 
dalam beberapa kategori sesuai kelompok 
usia, yaitu: Kelas Star (untuk anak-anak 
berusia 3-5 tahun, yang biasanya belum 
sekolah), Kelas Alfa (untuk anak-anak berusia 
6-8 tahun), dan Kelas Omega (untuk anak-
anak berusia 9-12 tahun). Jadwal belajar 
sendiri dilakukan setiap hari Senin-Jumat, 
dari jam 14:00-17:00 WIB, dengan tiga orang 
tenaga pengajar. Saat ini, ada sekitar 38 
orang anak yang dibina di Rumah Belajar OBI.

Di Rumah Belajar OBI, anak-anak 
diajari pelajaran dasar seperti membaca-
menghitung-menulis, khususnya untuk Kelas 
Star, sedangkan kelas yang lebih tinggi fokus 

belajar kemampuan berbahasa Inggris. 
Di luar jam belajar, anak-anak juga boleh 
bermain dengan mainan dan buku bacaan 
yang mengedukasi di dalam Rumah 
Belajar OBI. Semuanya ini bisa mereka 
nikmati tanpa biaya sama sekali.                                                                                                                                       

Tak hanya memperhatikan masalah 
edukasi anak-anak yang dibina, Rumah 
Belajar OBI juga memperhatikan masalah 
kesehatan mereka. Minimal setiap dua 
kali setahun, OBI pasti mengadakan 
pemeriksaan medis umum dan gigi gratis 
bagi anak-anak binaan OBI Pendidikan 
di Tanah Merah, Jakarta Utara. Hal 
ini merupakan respon OBI terhadap 
kondisi kesehatan anak-anak yang 
dibina dan terhadap lingkungan tempat 
tinggal mereka yang belum bisa dijamin 
kesehatannya.* 

//07OBIPENDIDIKAN06//OBIPENDIDIKAN

RUMAH 
BELAJAR OBI:

BERDIRI UNTUK 
MENGEDUKASI

Penulis dan foto : Yuliana Martha Tresia N.

Anak-Anak Binaan Rumah Belajar OBI

Kegiatan Belajar Mengajar Di Rumah Belajar OBI
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dr. Anna Silalahi 
tidak pernah 
menyangka kalau 
suaminya akan 
divonis dokter 
menderita kanker 
darah (leukimia). 
Tahun 2012 
menjadi sebuah 
perjalanan yang 
berat dan panjang 
bagi dr. Anna dan 
keluarganya, setelah 
vonis dari dokter 
itu. Argo Lezar, 
suami dr. Anna, pun 
harus menjalani 

serangkaian penanganan dan pengobatan 
medis demi menyembuhkan leukimia jenis CML 
(Chronic Myeloblastic Leukemia). Beberapa kali 
dirawat inap di Rumah Sakit, rangkaian proses 
chemotherapy, sampai kondisi kesehatan yang 
naik-turun, tentu saja membutuhkan ketabahan 
luar biasa. Apalagi, pada April 2014, kondisi 
kesehatan Argo makin memburuk. Kanker 
leukimia yang diderita Argo ternyata bermutasi 
dari CML menjadi AML (Acute Myeloblastic 
Leukemia). Pengobatan dan terapi berbeda dari 
sebelumnya mau tak mau harus dihadapi oleh 
Argo.

Keraguan sempat menyelimuti hati dr. Anna. 
Sebagai seorang dokter, ia tahu, secara medis, 
ia tak memiliki harapan untuk menghadapi 
kanker yang diderita suaminya. Kehilangan nyawa 
merupakan resiko terbesar untuk para penderita 
leukimia. Waktunya bisa saja sangat pendek dan 
tiba-tiba, tidak bisa diprediksi.

Hanya saja, dr. Anna bertahan. Ia tahu bahwa 
Argo membutuhkan dukungan dan topangan yang 
kuat. Dengan kasih yang besar, dr. Anna berjuang 

KASIH SAYANG

*dr. Anna Silalahi merupakan staf dokter di Obor Berkat Indonesia,
kisah ini merupakan kisah nyata perjuangan dr. Anna dan suami, untuk menghadapi leukimia.

Oleh Yuliana Martha Tresia N.
ADALAH OBAT PENYEMBUH

PENYALAHGUNAAN DAN 
PENANGGULANGANNYA
Oleh Dr. dr. Iskandar Irwan Hukom

http://www.aldfero.com/wp-content/uploads/2015/01/
Illegal-Drugs_shutterstock_62927404.jpg

Narkoba, narkotika dan obat berbahaya. Jika 
ditarik dari sejarah penggunaannya, sebenarnya 
narkoba merupakan satu jenis obat penghilang 
rasa sakit. Pertama kalinya, ditemukan sekitar 
2000 SM oleh bangsa Sumeria, yaitu sari bunga 
opium (Papauor Samnifertium), digunakan 
untuk membantu orang-orang yang sulit tidur 
dan meredakan rasa sakit.

Dalam perkembangannya, opium diganti 
menjadi morfin. Adalah seorang dokter 
berkebangsaan Jerman bernama Friedrich 
Wilhelm menemukan senyawa opium amaniak 
yang kemudian diberi nama morfin (morphine). 
Nama morphine sendiri diambil dari nama dewa 
Yunani yaitu Morphius yang berarti dewa mimpi. 
Di India dan Persia, pada waktu itu, morfin 
digunakan sebagai tambahan bumbu pada 
masakan yang bertujuan untuk relaksasi tubuh.

Setelah itu, pada tahun 1898 narkotika 
diproduksi secara massal oleh Bayer, produsen 
obat ternama Jerman. Pabrik tersebut 
memproduksi obat untuk penghilang rasa sakit 
dan kemudian memberi nama obat itu dengan 
sebutan heroin. Pada tahun itulah narkotika 
kemudian digunakan secara resmi dalam dunia 
medis untuk pengobatan penghilang rasa sakit.

Namun, seiring berkembangnya hubungan 
internasional di dalam dunia politik, narkotika 
menjadi sasaran politik bagi orang-orang 
yang ingin meraup keuntungan. Dengan 
menambah zat-zat adiktif yang berbahaya 
didalamnya, narkoba dijadikan sebagai lahan 
bisnis yang menguntungkan. Penambahan 
zat adiktif iniilah yang menandakan awal 
mulanya penyalahgunaan narkoba yang 
tadinya dimanfaatkan sebagai penghilang rasa 

sakit kemudian menjadi obat yang membuat 
seseorang mengalami ketergantungan. Zat 
adiktif tersebut dapat memicu sesorang menjadi 
berhalusinasi semakin tinggi dan kecanduan 
yang dapat merusak jaringan syaraf dan organ-
organ tubuh seseorang sehingga pada akhirnya 
berimbas pada kematian.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba 
secara tertutup (black market) menunjukkan 
semakin meningkatnya tingkat kriminalitas 
dari hari ke hari yang akan berpengaruh pada 
kondisi kehidupan masyarakat luas termasuklah 
masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, pemerintah selalu 
berusaha menekan dan mengurangi jumlah 
penyalahgunaan narkoba. Selain membentuk 
BNN, pemerintah Indonesia juga harus aktif 
mengadakan penyuluhan dan sosialisasi 
tentang bahaya narkoba ke masyarakat. Hal ini 
untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat 
akan bahaya penyalahgunaan narkoba 
yang mengancam kehidupan orang banyak. 
Penggunaan narkoba akan semakin meningkat 
setiap tahunnya jika tidak ada penanggulangan 
terhadap pengguna narkoba. Kerja keras 
pemerintah serta kesadaran masyarakat akan 
bahaya penggunaan narkoba harus selalu 
dilakukan dengan cara terus berkerjasama 
dalam memberantas penyalahgunaan narkoba 
yang semakin hari terus bertambah dan 
mengancam jiwa manusia.

NARKOBA, 

Keceriaan dr. Anna dan suami setelah melewati proses chemotherapy

untuk menjadi pendamping dan penolong yang 
setia bagi suaminya. dr. Anna berjuang untuk 
tetap memberi dukungan semangat untuk Argo 
sepanjang pengobatan. Tetap menjaga suaminya 
untuk berpikir positif dan tidak menyalahkan 
siapapun atau apapun. Tetap tersenyum di masa-
masa tersulit bagi Argo. Ia bahkan berusaha agar 
jangan sampai ada air mata dan kesedihan yang ia 
tunjukkan di depan suaminya, yang mungkin akan 
membebani psikologis suaminya.

Ternyata, pendampingan dan dukungan 
yang penuh kasih sayang dari orang-orang 
terdekat merupakan hal yang sangat penting 
bagi para penderita kanker, tidak kalah penting 
dibandingkan obat-obatan dan chemotherapy. 
Pendampingan dan dukungan yang penuh kasih 
sayang dapat menolong kondisi penderita untuk 
menjadi lebih baik. Dalam anugerah Tuhan, 
dengan dukungan penuh kasih sayang dari dr. 
Anna, saat ini kondisi Argo semakin membaik. 
Bahkan, sesuatu yang langka terjadi. Leukimia 
AML-nya kembali lagi ke jenis CML fase akselerasi 
(tahap II). Dokter yang menangani Argo juga 
mengakui, bahwa hal ini jarang atau bahkan 
tidak pernah terjadi. Bukan hanya itu, Argo juga 
mengalami pertambahan berat badan dan kondisi 
fisik yang jauh lebih segar. Hemoglobin-nya juga 
semakin meningkat, serta leukosit-nya yang 
sempat turun-naik pun sekarang sudah stabil. 
Meski masih terus menjalani pengobatan, Argo 
telah mengalami begitu banyak kemajuan kondisi 
kesehatan. Terbukti, kasih sayang memang adalah 
salah satu obat penyembuh.*

Argo Lezar ketika menjalani 
proses chemotherapy
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Tahukah Anda, ada beberapa 
bintang sepakbola dunia yang sangat 
peduli dengan pertumbuhan dan 
perkembangan anak-anak?

“Bagi saya pendidikan dan kesehatan 
anak-anak adalah sebuah hal yang sangat 
penting. Saya ingin anak-anak kurang mampu 
dapat tumbuh besar dan membuat sesuatu 
dari hidup mereka,” kata Didier Drogba, 
pesepakbola berkebangsaan Pantai Gading 
yang memutuskan untuk menciptakan 
Didier Drogba Foundation dengan tujuan 
khususnya berjuang untuk anak-anak miskin 
di benua Afrika.  

Javier Zanetti, pesepakbola asal 
Argentina, juga sangat peduli dengan anak-

anak miskin. Yayasan tersebut kini telah 
menampung ribuan anak miskin di Argentina 
untuk kembali mendapatkan haknya 
bersekolah. Selain itu, Fundation PUPI juga 
memberikan bantuan berupa makanan di 
daerah miskin yang ada di Amerika Latin 
sebagai bentuk peningkatan dan perbaikan 
gizi.

Tak jauh berbeda, Cristiano Ronaldo 
memberikan “Sepatu Emas” (European 
Golden Shoe, diraihnya sebagai top skor 
Eropa tahun 2011) untuk dilelang demi 
menyumbang dana bagi pendidikan anak-
anak di Gaza, Palestina. Sepatu Emas 
Cristiano Ronaldo itu akhirnya laku dilelang 
dengan nilai 1,5 juta Euro (setara Rp 18,6 
miliar). Semua uang hasil lelang sepatu emas 
itu, disumbangkan bagi sekolah-sekolah di 
Gaza.

Berada di puncak karier tidak membuat 
si bocah ajaib, Lionel Messi lupa diri. 
Mendapatkan banyak uang dan prestasi 
dari sepakbola membuat rasa peduli Messi 
semakin tinggi. Peraih empat kali pemain 
terbaik dunia (ballon d’or) ini mendirikan 
yayasan sosial Leo Messi Foundation di 
Buenos Aires, Argentina. Melalui yayasan 
inilah Messi membantu anak-anak kurang 
mampu, baik dari gizi, pendidikan, dan 

anak dan lingkungan sekitarnya. Sebagai 
bentuk kepeduliannya, Zanetti bersama 
istrinya Paula mendirikan Fundation 
PUPI, atau sebuah yayasan sosial peduli 

kesehatan. Semua bentuk kegiatan sosial 
yang dilakukan Duta UNICEF ini berasal dari 
pendapatannya sebagai pesepakbola dan 
brand ambasador beberapa produk ternama.

BINTANG 
SEPAKBOLA 
yang PEDULI 
ANAK-ANAK
Sumber foto & artikel : goal.com/diedit : Alekcander



SEJAK TAHUN 1999 hingga April tahun 2015 OBI telah melayani pasien Umum dan Gigi kepada 
2.841.598 orang juga melakukan Pelayanan Operasi kepada 18.397 orang di 7.116 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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Masalah Narkoba dan HIV/Aids bukan 
hanya merebak di daerah Ibukota atau 
kota-kota besar. Di Nias, Narkoba dan HIV/
Aids ternyata juga menjadi masalah serius 
bagi kelompok remaja. Melihat masalah ini, 
Obor Berkat Indonesia merancang sebuah 
strategi untuk membantu menangani 
masalah Narkoba dan HIV/Aids yang semakin 
mengancam generasi penerus di Nias. Strategi 
ini disebut program Training for Trainers 
(TOT). 

Dalam strategi Training for Trainers (TOT), 
Obor Berkat Indonesia melatih orang-orang 
dari masyarakat lokal setempat untuk menjadi 
satu tim penyuluh khusus. Tim penyuluh ini 
menjadi perpanjangan tangan OBI untuk 

memberikan penyuluhan seputar Narkoba 
dan HIV/Aids kepada para siswa di sekolah-
sekolah di Nias. Setiap bulannya, setiap 
satu orang penyuluh akan memberikan 
penyuluhan minimal kepada 100 orang 
siswa di Nias. Siswa yang menjadi sasaran 
penyuluhan merupakan para siswa berusia 
remaja, yang duduk di jenjang SMP dan SMA 
di Nias. Penyuluhan akan membimbing siswa 
mendapatkan sudut pandang yang benar 

dalam melihat masalah Narkoba dan HIV/Aids.
Pada November 2015 lalu, dr. Iskandar 

Irwan Hukom atau yang lebih dikenal sebagai 
dr. Andie Hukom, dari Obor Berkat Indonesia, 
telah memberikan training pertama bagi tim 
penyuluh di Posko OBI Nias, yang dibantu 
oleh tim dari YCAB (Yayasan Cinta Anak 
Bangsa). Sejauh ini, ada 16 orang yang 
sudah dilatih oleh Obor Berkat Indonesia. 
Mereka merupakan orang-orang yang 

sudah terbiasa berbicara di depan publik, 
dari berbagai jenis profesi. Tim fasilitator 
dari Obor Berkat Indonesia di pusat, yang 
dikoordinir oleh dr. Andie Hukom, akan 
terus melakukan kunjungan supervisi dan 
pembekalan lebih lanjut kepada tim penyuluh 
di Nias. Pada Februari 2015, sudah diadakan 
training yang kedua bagi tim penyuluh. 
Sementara itu, tim penyuluh juga sudah 
mulai melakukan penyuluhan ke sekolah-
sekolah sejak November 2014 lalu. Dari 
bulan November2014 – April 2015 tercatat 
sejumlah 2.968 orang siswa di Nias yang telah 
mendapat penyuluhan mengenai Narkoba & 
HIV/Aids dari Obor Berkat Indonesia.

Dengan strategi Training for Trainers (TOT) 
ini, akan lebih banyak remaja di Nias yang 
dapat mendapat pengetahuan mengenai 
bahaya Narkoba dan HIV/Aids. Strategi ini jauh 
lebih efektif untuk dilakukan, apalagi untuk 
menyampaikan pesan kepada komunitas 
yang jumlahnya besar, yang tentu tidak bisa 
dilakukan hanya dengan bergantung kepada 
satu orang penyuluh. Melalui strategi Training 
for Trainers (TOT) ini, Obor Berkat Indonesia 
terus berjuang melindungi para remaja di 
Nias, yang adalah generasi penerus, dari 
bahaya Narkoba dan HIV/Aids.*

MELINDUNGI  
REMAJA PENERUS 
PULAU NIAS
Penulis : Yuliana Martha Tresia N
Foto : Rahmat Gea



Dua orang tukang bakso, Udin dan 
Bejo, berangkat bersama untuk berjualan. 
Udin, adalah orang yang rajin beribadah, 
rajin berdoa, selalu setia mengikuti ajaran 
agama, dan selalu berbuat baik kepada 
sesama. Sementara Bejo, orang yang malas 
berdoa karena sudah capek bekerja.

Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba 
ada sepeda motor yang menyerempet 
gerobak Udin. Gerobak bakso Udin 
terdorong ke parit, sehingga bakso-baksonya 
tumpah, piringnya pecah, dan bumbu-
bumbu yang ia bawa berserakan di jalan. 
Karena hari semakin sore, Bejo melanjutkan 
perjalanannya, dan meninggalkan Udin 
sendirian.

Udin menangis sendiri. “Tuhan, rasanya 
aku selalu berbuat baik kepada orang-
orang di sekitarku. Aku rajin beribadah, dan 
dekat pada-Mu. Mengapa ini harus terjadi 
padaku? Jika aku tidak dagang, apa yang 
akan aku beri kepada anak istriku?”. Setelah 
menangis dan marah-marah sendiri, iapun 
merapikan gerobaknya, lalu pulang dengan 
perasaan kacau-balau.

Sementara Bejo, di tempat ia biasa 
berjualan, sedang membuat pesanan bakso 
untuk para pembelinya. Tiba-tiba rumah 
di dekat Bejo berjualan kebakaran karena 
ada gas yang meledak. Bejo dan gerobak 
baksonya ikut terbakar bersama rumah 
tersebut.

Kabar meninggalnya Bejo sampai ke 
telinga Udin. Udin begitu kaget mendengar 
kabar tersebut. “Tuhan, sekarang aku tahu 
kenapa Kau masukkan gerobakku ke parit. 
Sekiranya aku ikut terbakar, anak dan istriku 
akan menderita selamanya. Sementara 
jatuh ke parit hanya membuat gerobakku 
ini rusak, tapi masih bisa diperbaiki, dan aku 
masih bisa bekerja untuk anak dan istriku 
lagi. Terima kasih banyak untuk rencana-Mu 
ini.”

Terkadang kalimat ‘rumput tetangga 
selalu lebih hijau’ sering terasa nyata dalam 
hidup kita, apalagi saat kita merasa kita 
diperlakukan dengan tidak adil. Kita sering 
lupa, bahwa sebenarnya kita tidak pernah 
lebih tahu dari Sang Pencipta kita, apa yang 
terbaik untuk hidup kita.*

Penulis : Diana Lidya Ekaputri S.
Ilustrasi : http://vuyiko.blogspot.com/

DUA TUKANG BAKSO
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Dhani dan Linda tidak pernah 
menyangka bahwa anaknya, Fierza, harus 
menjalani operasi pertamanya ketika 
usianya masih 20 hari. Fierza memang 
lahir dengan kelainan bawaan Hisprung, 
kelainan congenital yang terjadi karena 
adanya permasalahan pada persyarafan 
usus besar paling bawah, mulai anus hingga 
usus di atasnya. Penyakit ini menyebabkan 
Fierza tidak bisa membuang air besar 
secara normal, sejak lahir. Hal ini tentu 
mengancam nyawa, ketika tinja yang tak 
bisa dibuang terkumpul di dalam perut 
dalam waktu yang lama dan menyebabkan 

SpBA.—salah seorang dokter spesialis yang 
sudah lama mendedikasikan dirinya sebagai 
dokter relawan untuk menolong masyarakat 
prasejahtera membutuhkan bersama 
Obor Berkat Indonesia. Melalui dr. Eduard 
Simamora, SpB., SpBA., Dhani dan Linda 
pun mengenal Obor Berkat Indonesia.

Pertolongan operasi untuk Fierza 
ternyata datang melalui Obor Berkat 
Indonesia. Fierza akhirnya bisa dioperasi 
tanpa harus memusingkan masalah biaya. 
Operasi tahap I telah dilakukan pada 14 Juli 
2014 lalu, dengan ditangani oleh dr. Eduard 
P. Simamora, SpB., SpBA., ketika Fierza 

masih berusia 20 hari. Operasi terakhir 
Fierza, yaitu operasi tahap II, pun telah 
dilakukan di RS Emmanuel Bandung pada 
25 Februari 2015, dan kembali ditangani 
oleh dr. Eduard P. Simamora, SpB., SpBA. 
Kini, Fierza sudah sembuh dari penyakit 
Hisprung. Ia sudah dapat buang air besar 
tanpa gangguan dan bertumbuh seperti 
anak-anak lainnya.*

infeksi. Kondisi menjadi lebih sulit ketika 
Fierza butuh dioperasi dengan segera, 
namun kedua orang tuanya tidak memiliki 
uang untuk membiayai operasi. Dengan 
bekerja hanya sebagai pembuat siomay 
goreng, penghasilan keluarga mereka 
sangat terbatas. Saat itulah, ketika Dhani 
dan Linda bingung mencari cara untuk 
kesembuhan Fierza, Dhani dan Linda 
bertemu dengan dr. Eduard Simamora, SpB., 

Penulis & Foto : Yuliana Martha Tresia N

JALAN 
OPERASI
UNTUK 
FIERZA



“Sudah tiga hari kami mengungsi di 
pinggiran rel kereta ini. Semalam dapat kabar 
kalo rumah kami sudah tenggelam. Namun, 
bagi saya yang terpenting adalah keselamatan 
anak-anak,” kata Ibu Kembar, salah satu 
pengungsi banjir Jakarta di Paponggo, Tanjung 
Priok, Jakarta Utara, yang mementingkan 
keselamatan anak-anaknya daripada 
rumahnya. 

Akibat dilanda banjir, Ibu Kembar 
bersama suami dan kedua putranya memilih 
untuk meninggalkan rumah dan mengungsi 
di pinggiran rel kereta api. Selama banjir, 
sudah tiga hari lamanya ibu yang sehari-
sehari bekerja sebagai buruh cuci pakaian ini 
tinggal di bawah tenda ala kadarnya dengan 
keluarganya dan pengungsi lainnya. Alhasil, 
keluarga dari Ibu Kembar tersebut menderita 
akibat terserang penyakit, seperti diare, gatal-
gatal, batuk-batuk dan sesak nafas.

“Sejak kami di sini belum ada bantuan dari 
manapun. Pengobatan gratis dan pembagian 

paket sembako seperti ini sangat membantu 
kami. Terima OBI sudah mau ke tempat kami,” 
tambah Ibu Kembar

Adanya kegiatan tanggap bencana banjir 
berupa pengobatan gratis dan pembagian 
paket sembako yang dilakukan oleh OBI 
bersama Mitra-mitranya selama dua minggu 
lebih di beberapa lokasi yang terkena banjir 
telah meringankan beban para pengungsi 
banjir. Para pengungsi sangat senang dan 
terbantu dengan pemberian bantuan tersebut.

Selama kegiatan tanggap banjir Jakarta 
ini (10 Februari – 25 Februari 2015), sepuluh 
lokasi yang dilanda banjir (diantaranya Tanjung 
Priok, Cengkareng, Kalideres, dan Bekasi) telah 
dikunjungi OBI bersama Mitra-mitranya untuk 
diberikan bantuan kesehatan gratis. Selain itu, 
OBI juga membagikan paket sembako berisi; 
7 mie instan, 3 biskuit, 1 botol kecap, 500 gr 
gula pasir, 1 pack teh celup (isi 25 sachet), 
10 sachet sereal, 1 pack susu (isi 6 sachet). 
Adapun dalam kegiatan tanggap bencana kali 
ini, sejumlah 4034 pasien berhasil dilayani 
kesehatannya dan 249 paket sembako telah 
dibagikan.  

Dengan kepekaan yang begitu mendalam 
dan rasa peduli terhadap sesama yang 
menderita akibat tertimpa bencana, OBI 
bersama Mitra-mitranya akan selalu  berjuang 
menjadi yang terdepan dalam memberikan 
bantuan buat mereka yang menderita.

MENJADI yang 
TERDEPAN dalam 
MEMBERIKAN 
BANTUAN
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Terima Kasih  dan Penghargaan kepada:

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

Dr. Maria Mayasari, SpB, KBD
Dr. Anton Patiapon, SpB, Sp(K) Onk
Dr. Binsar Parhusip, SpB
Dr. Dadi Carol, SpB
Dr. Emerson, SpB
Dr. Giorgina Hehuwat, SpB
Dr. Hadi Winoto, SpB
Dr. H. Chandra Svaras, SpB
Dr. Heidi Magdalena, 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. Ksetra Rinaldi, SpB
Dr. Louis Werinusa, SpB
Dr. Moh. Arif Hariyanto, SpB
Dr. Nico Lumintang, SpB
Dr. Nugroho, SpB
Dr. Okkian Wijaya Kotamto, SpB
Dr. Raymond Anurantha, SpB
Dr. Roberthy Maelissa, SpB
Dr. Supriady, SpB
Dr. Tjokorda, SpB
Dr. Tommy Halauwet, SpB
Dr. Widiananto, 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. Mayang, SpM
Dr. Aldiana Halim, SpM
Dr. M. Yusuf Sulaiman M, Sp.M
Dr. Agus Waluyojati, SpAn
Dr. Andre, SpAn
Dr. Ari Nando Pratama,  SpAn
Dr. Budi P, SpAn
Dr. Chrisma Albanjar, SpAn

Dr. Aditya W. SpBP
Dr. Amru S. SpB, SpBP
Dr. Anto, SpBP
Dr. Arya Tjipta Prananda, 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. 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. Laksmi Achyati, 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. Eduard P. Simamora, SpB, SpBA
Dr. Ishak G.M Lahunduitan,  SpB, SpBA
Dr. Nanok Edi Susilo, SpBA
Dr. Slamet Suswantoro, SpBA
Dr. Suwardi, SpBA
Dr. Heber Bombang Sopan, SpB KBD

Penulis dan Foto : Alekcander Tulus

Dr. Chrispinus, SpAn
Dr. Djoko Walujo, SpAn
Dr. Dwi Pantja Wibowo, SpAn, KIC
Dr. Eka Yudha Lantang, SpAn
Dr. Hari Krisdiyanto, SpAn
Dr. Harold F.Tambayong, SpAn
Dr. Helmi, SpAn
Dr. I Made Sutarna, SpAn
Dr. Irvan, SpAn
Dr. Irma Tantri, SpAn
Dr. Iwan Setiawan, SpAn
Dr. Jefferson, SpAn, KAKV
Dr. Julius, SpAn, KIC
Dr. Lisa Sanjaya, SpAn
Dr. Louise, SpAn
Dr. Made Wahyuni, SpAn
Dr. Michael BK Oppusunggu, SpAn, KIC
Dr. Ninik Yunita Rahmawaty, SpAn
Dr. Oktavina, SpAn
Dr. Oloan Tampubolon, SpAn, KIC, KNA, MHKes
Dr. Primartanto Wibowo, SpAn
Dr. Reggi Lawalata, SpAn
Dr. Sersia Gilianti, 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
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Obor Berkat Indonesia OBIndonesia OBIndonesia Channel

Sudah 10 tahun sejak 2005,

Obor Berkat Indonesia telah berkomitmen untuk

menolong masyarakat Nias

Namun, komitmen ini  belum selesai...

Maukah Anda bermitra bersama kami 

untuk melanjutkan komitmen dan perjuangan 

menyelamatkan Nias dari kemiskinan?

BANGKIT dari KEMISKINAN.


