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Sebuah pelayanan sosial-kemanusiaan membutuhkan dedikasi—pengorbanan tenaga, pikiran, dan 
waktu demi masyarakat yang dilayani. Pengorbanan itu lahir sebagai sebuah pengabdian, yang 
diberikan dengan ketulusan dalam segenap kesungguhan. Dedikasi untuk masyarakat prasejahtera 
inilah yang tetap hidup di dalam Obor Berkat Indonesia. Belasan tahun sejak 1999, dari pulau ke 
pulau, provinsi ke provinsi, kota ke kota, desa ke desa, Obor Berkat Indonesia tak berhenti untuk 
melayani masyarakat prasejahtera di seluruh Indonesia. Pelayanan sosial-kemanusiaan ini berjalan 
setiap hari. Dalam satu hari pun, OBI bisa membagi dan mengirim timnya ke beberapa lokasi 
berbeda sekaligus di Indonesia. Dedikasi untuk masyarakat prasejahtera ini merupakan salah satu 
alasan mengapa OBI masih terus berjuang dalam aksi sosial-kemanusiaan di berbagai lokasi setiap 
hari sampai hari ini. Dedikasi ini tak mungkin kami miliki tanpa dukungan Anda, para Mitra OBI. Di 
buletin kali ini, kami ingin berbagi cerita mengenai berbagai kegiatan sosial-kemanusiaan terkini 
OBI di berbagai lokasi di Indonesia, bahkan sampai ke negara lain yang membutuhkan. Mitra OBI, 
inilah salah satu wujud nyata dari dedikasi kita bersama untuk Indonesia.

Ilustrasi dari beberapa profesi yang berkomitmen mendedikasikan diri  
dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
(Foto oleh: Teguh Kristanto, Ade M. Sagala, & Alekcander Tulus)
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Seandainya Haikal (3,8 tahun) tidak 
segera mendapatkan pertolongan medis 
dan dioperasi saat itu, mungkin nyawanya 
tak akan terselamatkan lagi. Kondisi 
Haikal memang sudah kritis. Tumpukan 
tinja di dalam perutnya yang tak bisa 
dikeluarkan sudah mengancam nyawa. Hal 
ini disebabkan oleh penyakit Hisprung yang 
diderita Haikal. Penyakit itu menganggu 
sistem syaraf ususnya, sehingga Haikal 
tidak bisa buang air besar. Sejak usianya 
masih kurang dari dua tahun, ia hanya bisa 
buang air seminggu sekali—itupun dengan 
proses yang sangat sulit dan kuantitas tinja 
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MENYELAMATKAN NYAWA

“Terima kasih OBI, yang telah menyelamatkan anak 
saya Haikal. Berkat OBI, anak saya Haikal dapat 

dioperasi. Terima kasih banyak.” (Herni, Ibu Haikal)

Penulis : Yuliana Martha Tresia, Foto : Irvan Yusuf Prasetyo

HAIKAL

yang sangat sedikit. Haikal bahkan sempat 
muntah-muntah yang baunya seperti bau 
tinja.

Dalam kondisi yang sangat kritis itu, Koko 
dan Herni, ayah dan ibu Haikal, sangat panik 
dan bingung. Haikal harus dibawa berpindah-
pindah rumah sakit, karena keterbatasan 
sarana medis yang ada dan ditolak karena 
mereka tidak memiliki uang untuk mengurus 
biaya administrasi. “Sepuluh ribupun saya 
gak punya (waktu itu),” kata Koko. Padahal 
mereka tahu, untuk dapat sembuh dari 
Hisprung, anaknya harus menjalani dua kali 
tahap operasi yang membutuhkan biaya 

besar. Di tengah keputusasaan, akhirnya 
Koko dan Herni membawa anaknya ke RS 
Immanuel Bandung. Di rumah sakit inilah, 
Koko dan Herni bertemu dengan dr. Eduard 
P. Simamora, SpB., SpBA., salah satu dokter 
spesialis bedah yang berdedikasi untuk 
menjadi relawan di Obor Berkat Indonesia. 
Melalui dr. Eduard P. Simamora, SpB., SpBA., 
Koko dan Herni pun mengenal Obor Berkat 
Indonesia. Mengetahui kondisi Haikal yang 
kritis dan segera membutuhkan pertolongan 
operasi, Obor Berkat Indonesia memutuskan 
untuk ikut memperjuangkan operasi 
Hisprung untuk Haikal.

Dengan bantuan operasi dari Obor 
Berkat Indonesia, Haikal akhirnya dapat 
menjalani operasi tahap pertama. Operasi ini 
dilakukan pada tanggal 13 April 2015 di RS 

Immanuel Bandung dan ditangani langsung 
oleh dr. Eduard P. Simamora, SpB., SpBA. 
“Ternyata Tuhan masih memberi hidup 
pada Haikal. Kami masih diberi kesempatan 
untuk bersama Haikal. Sangat bahagia,” kata 
Herni terharu. Setelah operasi pertama, 
Haikal sudah bisa buang air besar dengan 
lancar melalui Colostomy (lubang yang 
dibuat dari usus besar melalui dinding 
perut. Pembuatan Colostomy ini bertujuan 
sebagai saluran pembuangan kotoran 
sementara penderita). yang dibuat dokter. 
Tumpukan tinja di perut tidak lagi menjadi 
pengancam nyawanya. Kini, Haikal hanya 
perlu menanti untuk menjalani operasi tahap 
kedua, minimal enam bulan setelah operasi 
pertama. Operasi tahap kedua ini akan 
menutup Colostomy dan membedah usus.
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Pada tanggal 11 Juni 2015, Obor Berkat 
Indonesia mengadakan acara khitanan 
massal bagi anak-anak di daerah pesisir 
Anyer, Banten. Acara khitanan massal ini 
merupakan bantuan Obor Berkat Indonesia, 
yang bekerja sama dengan PT. Chandra Asri 
Petrochemical, untuk keluarga-keluarga 
prasejahtera di wilayah setempat yang 
terkendala masalah biaya untuk dapat meng-
khitan anaknya. Sebanyak 42 orang anak 
laki-laki telah mendapat bantuan khitanan, 
tanpa harus mengeluarkan biaya.

Bantuan khitanan massal gratis dari 
Obor Berkat Indonesia dan PT. Chandra 
Asri Petrochemical bagi anak-anak 
Desa Anyer sekitarnya ternyata sangat 
menolong mereka. Dari 42 orang anak yang 
mendapatkan bantuan khitanan massal ini, 
di antaranya termasuk David dan Salamat. 

Keluarga David (2 tahun) dan Salamat (9 
tahun) memang terkendala masalah biaya 
untuk khitanan. David dan Salamat berasal 
dari keluarga prasejahtera dan orang tua 
mereka hanya bekerja serabutan di desa. 
Seperti yang diakui oleh Nenek dari David, 
Ibu Iyah, kalau biaya sunat sekarang pasti 
lebih dari Rp 100.000  - Rp 200.000. Karena 
itu, bantuan khitanan massal seperti ini tentu 
sangat membantu sekali bagi orang-orang 
yang kurang mampu. Kakek dari Salamat pun 
mengatakan hal serupa. “Daripada nungguin 
saya punya uang besar, (akan lama). Kan 
biasanya (sunat) kudu punya uang besar,” 
katanya.

Lain lagi dengan Fahir. Fahir (3,5 tahun) 
merupakan anak dari pasangan suami-istri 
Bapak Saipul dan Ibu Julaeha. Meski usianya 
masih tiga setengah tahun, Fahir ternyata 

BANTUAN KHITANAN UNTUK 
ANAK-ANAK ANYER

Penulis : Yuliana Martha Tresia, Foto : Abdi Kusuma

sangat ingin untuk segera disunat. “Dia 
(Fahir) katanya mau sholat, mau ngaji ini. 
Mama, dede mau sholat, mau ngaji. (Saya 
bilang), nanti kalau mau sholat sama ngaji, 
sunat dulu. Iya mama, mau disunat, mau 
sholat, mau ngaji (kata Fahir). Insya Allah,” 
kata Ibu Julaeha. Sayangnya, orang tua Fahir 
terkendala masalah biaya. Dengan pekerjaan 
hanya sebagai buruh bangunan, keluarga 

mereka memang hidup sangat sederhana. 
Bisa mendapat bantuan khitanan massal 
dari Obor Berkat Indonesia dan PT. Chandra 
Asri Petrochemical tentu menjadi berkah 
tersendiri bagi keluarga mereka.

Melalui dedikasi bersama Obor Berkat 
Indonesia dengan PT. Chandra Asri 
Petrochemical, niat para orang tua ini 
untuk mengkhitan anaknya pun bisa segera 
diwujudkan. Biaya tak lagi menjadi halangan 
yang bisa menunda niat tersebut. Para 
orang tua dari anak-anak yang mendapatkan 
bantuan khitanan inipun merasa sangat 
senang dan sangat bersyukur. Hal ini seperti 
kata Ibu Jana, Ibu dari si kembar Aqso dan 
Adnan, yang juga ikut dikhitan oleh Obor 
Berkat Indonesia, “Alhamdulillah, (bantuan 
khitanan ini) ada manfaatnya. Kan bisa 
membantu buat orang-orang yang gak punya 
juga.” 
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Sebelum menjadi pengajar di OBI 
pendidikan, perempuan kelahiran Pemalang, 
20 Febuari 1995 ini hanyalah seorang 
asisten rumah tangga. Hal ini dikarenakan 
kedua orangtuanya yang bekerja sabagai 
petani tidak memiliki sejumlah uang untuk 
menyekolahkannya ke tingkat selanjutnya. 
“Saya anak keempat dari lima bersaudara. 
Saya ingin sekali melanjutkan sekolah 
lagi tapi mama tidak memperbolehkan. 
Selain faktor uang, mama bilang buat apa 
perempuan sekolah tinggi-tinggi nanti 
juga kerjanya di dapur,” kata Rina Ayu 
yang akhirnya di pertengahan tahun 2009 
mengikuti keinginan mamanya untuk kerja  

“Bagi saya pendidikan itu sangat penting sekali. Apalagi di jaman yang teknologi 
sudah canggih ini, pendidikan dapat memberikan pengetahuan tentang 

dunia. Pendidikan juga dapat membangun karakter dan sebagai dasar dari 
pembangunan bangsa. Pokoknya pendidikan tidak akan pernah mati,” ungkap 

Rina Ayu Lestari, salah satu pengajar di OBI pendidikan.

sebagai asisten rumah tangga di Jakarta. 
Meski begitu, Rina Ayu masih memendam 
harapannya untuk dapat melanjutkan 
sekolah lagi.

Bertahun-tahun merantau dan menjadi 
asisten rumah tangga dari rumah ke 
rumah, suatu hari salah satu majikannya 
memperkenalkan Rina Ayu pada Obor Berkat 
Indonesia, yang memang memberikan 
program pendidikan gratis. Majikan yang 
berasal dari Filipina itu tergerak karena 
mendengar cerita Rina Ayu yang sangat 
ingin melanjutkan sekolahnya. Melalui Obor 
Berkat Indonesia, Rina Ayu akhirnya bisa 
kembali bersekolah dengan menjadi siswi 

Kelas Paket B (setara SMP) di OBI Pendidikan, 
Tanah Merah, Kelapa Gading Barat, Jakarta 
Utara.

Demi melanjutkan sekolah, Rina 
Ayu harus mondar-mandir dari rumah 
majikannya di Cengkareng ke Kelapa Gading 
setiap hari. Ia juga harus bangun jam 
setengah tiga pagi untuk membereskan 
rumah dan menyiapkan makanan sebelum 
pergi ke sekolah. Aktivitas tersebut membuat 
Rina Ayu kelelahan, hingga beberapa kali ia 
jatuh sakit. Hal tersebut hampir membuat 
anak keempat dari lima bersaudara ini 
mengubur impiannya untuk tetap sekolah. 
“Perjuangan saya sangat berat sekali jadi saya 
putuskan untuk berhenti sekolah. Namun, 
berkat diberikan motivasi dari majikan 
tentang kegunaan pendidikan untuk masa 
depan, akhirnya saya kembali bersekolah,” 
kata Rina Ayu. 

Setelah lulus dari paket B (setara dengan 
SMP), Rina Ayu memutuskan untuk berhenti 
dari pekerjaannya sebagai asisten rumah 
tangga dan melanjutkan ke Kelas Paket C 
(setara dengan SMA). Ia diperbolehkan 
berhenti bekerja oleh majikannya dan 
dengan tabungannya selama beberapa 
tahun, Rina Ayu menyewa kamar kost yang 
dekat dengan OBI Pendidikan.

Setelah mengikuti berbagai kegiatan 
belajar selama tiga tahun, Rina Ayu pun 
berhasil lulus di Kelas Paket C dengan nilai 
terbaik. Bersama Rina Ayu, ada 12 orang 
siswa lainnya yang telah lulus dari Kelas Paket 
C. Rina Ayu menerima ijazahnya pada 19 
Juni 2015 lalu. Dengan kelulusannya di Paket 
C, Rina Ayu meluangkan waktunya untuk 
pulang ke rumahnya, menemui keluarganya 
di Pemalang, Jawa Tengah. “Mama saya tidak 
tahu kalo saya sudah lulus SMA. Bahkan 
tidak percaya waktu saya ceritakan tentang 
pendidikan yang sudah saya rasakan. Dan 
setelah saya kasih liat ijazahnya barulah 
mama saya percaya dan menangis. Mama 
sangat bangga pada saya, karena selama 
beberapa tahun saya selalu kirim uang ke 

mama dan bisa sampai lulus SMA,” kata Rina 
Ayu.

Setelah beberapa minggu bersama 
keluarganya, Rina Ayu kembali lagi ke OBI 
Pendidikan. Kali ini Rina Ayu tidak lagi 
menjadi siswi, tetapi menjadi pengajar 
di sekolah yang telah membuatnya tahu 
akan ilmu pengetahuan. Perempuan yang 
menyukai pelajaran bahasa Inggris dan 
Sosiologi ini mendedikasikan diri untuk 
mengajar di Rumah Belajar OBI. “Saya 
memilih mengajar di Rumah Belajar OBI 
karena ingin memberikan ilmu pengetahuan 
yang pernah saya dapat kepada anak-anak 
di sini. Supaya mereka menjadi generasi 
yang lebih baik. Saya mempunyai mimpi 
ingin menjadi pahlawan bagi negara ini. 
Salah satunya dengan membuat anak-
anak jaman sekarang ini menjadi sangat 
baik, dari dipengaruhi teknologi sampai 
mempengaruhi teknologi. Dengan begitu, 
saya berharap Indonesia menjadi bangsa 
yang lebih baik, terutama dari segi 
pendidikannya,” kata Rina Ayu.DARI ASISTEN RUMAH TANGGA MENJADI PENGAJAR

Penulis dan Foto: Alekcander Tulus

RINA AYU, 
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*Sejak tahun 2009, Merlyn Anggraeni sudah menjadi mitra setia di Obor Berkat Indonesia. Kisah ini merupakan 
sebuah  bukti nyata dari  Merlyn Anggraeni yang tetap peduli terhadap orang lain meskipun dirinya menderita stroke.

CEGAH 

SEKARANG JUGA
Oleh dr. Rosari Hutagalung

Foto ilustrasi : https://www.croi.ie/stroke

Stroke merupakan suatu penyakit yang sering 
kita jumpai di masyarakat modern sekarang 
ini. Penyakit stroke adalah terganggunya fungsi 
otak yang terjadi secara mendadak, disebabkan 
oleh gangguan pembuluh darah di otak (berupa 
penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah) 
dan dapat mengakibatkan kematian. 

Untuk itulah kita perlu mengenali gejala-
gejala yang harus diperhatikan agar tidak terjadi 
serangan stroke yang dapat berakibat fatal :

- Ketidakmampuan untuk menggerakkan 
satu atau lebih anggota badan dari salah 
satu sisi badan (hemiplegla)

- Ketidakmampuan untuk mengerti atau 
berbicara (aphasia)

- Ketidakmampuan untuk melihat salah 
satu sisi dari luas pandang (visual field)

Selain itu, kita juga wajib untuk mengenal 
beberapa faktor risiko stroke yang mungkin ada 
pada diri kita. Ada faktor risiko stroke yang tidak 
dapat dikendalikan dan ada juga yang dapat 
dikendalikan. 

Faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan 

yaitu usia, jenis kelamin, riwayat keluarga stroke. 
Sedangkan faktor risiko yang dapat dikendalikan 
adalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, 
merokok, gangguan tidur, dan aterosklerosis 
(penebalan/pengerasan dinding pembuluh darah 
arteri akibat timbunan lemak)

Setelah mengenali gejala-gejala dan faktor-
faktor tersebut, kita dapat melakukan beberapa 
langkah untuk mencegah stroke dengan tetap 
sehat adalah:

1. Hindari dan hentikan kebiasaan merokok,
2. Periksa tekanan darah secara rutin
3. Kendalikan penyakit jantung.
4. Atasi dan kendalikan stress dan depresi.
5. Atur Pola makan
6. Kurangi garam dan lemak
7. Pantau berat badan.
8. Berolahraga secara teratur

Dengan begitu, stroke dapat dicegah 
bila kita mengenali faktor risiko stroke dan 
mengendalikannnya. Lebih baik mencegah 
daripada mengobati. Lakukanlah pencegahan 
stroke sekarang juga.

STROKE

“Sejak kecil saya tidak bisa bersekolah karena tidak ada biaya. Kemudian, saya mendapatkan 
bantuan dari orang lain agar dapat sekolah. Sekarang saya  menjadi orang yang lemah karena stroke 
tapi sangat bersukacita karena sudah bisa menolong orang lain,” kata Merlyn Anggraeni, saat mulai 
menceritakan sebagian besar pengalamannya menjadi Mitra OBI.

”Pertama kali saya kenal OBI dari acara di TV. Di acara itu tentang menolong orang yang sedang 
tertimpa bencana. Saya berpikir kayanya enak kalo bisa ikut menolong orang-orang yang kena 
bencana tersebut. Kemudian saya putuskan untuk mendaftar jadi mitra OBI.”

Hingga saat ini sudah sepuluh tahun lamanya, Merlyn Anggraeni menjadi mitra OBI. Ketika 
memutuskan untuk bermitra dengan OBI, ibu yang telah dikarunia tiga orang anak (dua perempuan 
dan satu laki-laki) ini menderita stroke ringan. Dalam kelemahannya tersebut Merlyn Anggraeni 
tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan kepada orang lain melalui OBI.

“Saya memberikan sumbangan ke OBI bukan karena saya orang kaya, tapi dari kelemahan dan 
kekurangan inilah saya menyumbang. Saya berharap, banyak orang yang mengikuti jejak saya, 
tetap menolong orang meski dalam kekurangan. Rasanya senang sekali bisa menolong orang ketika 
dalam kekurangan,” kata Merlyn, yang setiap bulan selalu menyisihkan sebagian uangnya untuk 
disumbangkan ke OBI.

“Hingga detik ini saya terus bersyukur dengan keadaan saya yang lemah seperti ini. Sebab 
dalam kelemahanlah saya merasa kuat. Dan saya berjanji tidak akan pernah jemu-jemu berbuat 
baik kepada semua orang. Kerena dengan berbuat demikianlah saya merasa puas dan bersukacita.”

Merlyn Anggraeni

Penulis dan Foto: Alekcander Tulus

DALAM KELEMAHAN 
TETAP PEDULI 
ORANG LAIN
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Indonesia merupakan negara yang 
besar dan kaya. Tidak hanya kekayaan 
alam dan kebudayaannya saja yang 
mempesona, pengaruh dan prestasi dari 
orang berkebangsaan Indonesia,terutama 
anak-anak mudanya juga patut diakui 
keberadaannya. Bahkan, dunia telah 
mengakui hasil karya dari bangsa yang sudah 
tujuh puluh tahun merdeka ini.

Tahukah Anda bahwa ada banyak 
anak muda Indonesia yang berhasil 
mempengaruhi dunia melalui prestasinya.

Dengan penemuan planet pertama yang 
mengelilingi bintang baru yaitu TW Hydrae, 
Johny Setiawan telah membuat mata dunia 
tercengang. Penemuannya tersebut sangat 
spektakuler, karena dalam 12 tahun terakhir 
tak satu pun para astronom menemukan  
planet yang muncul (dari 270 planet di 
luar tata surya) dari bintang tersebut. 
Saat ini Johny Setiawan menjabat sebagai 
wakil ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia 
Internasional bidang sumber daya manusia. 

Joey Alexander Sila adalah pianis cilik 
berbakat yang telah berhasil menorehkan 
prestasi Internasional. Meskipun masih 
berusia 10 tahun, bocah cilik ini sudah mahir 

memainkan  tuts piano dengan indah hingga 
menarik perhatian mata dunia. Prestasi yang 
berhasil dia dapatkan juga tak tanggung-
tanggung, dia berhasil meraih “Grand Prix 
1st International Festival–Contest of Jazz 
Improvisation Skill” yang diselenggarakan 
pada 5-8 Juni 2013 di Odessa, Ukraina. 
Pada festival musik Jazz tersebut, Joey 
menjadi peserta termuda, dan dia berhasil 
mengalahkan 43 peserta dari berbagai 
negara.

Adalah Lilyana Natsir dan Tontowi 
Ahmad, putra dan putri Indonesia yang 
berhasil menyedot perhatian dunia di 
bidang olahraga. Pebulutangkis ganda 
campuran kebanggaan Indonesia ini telah 
beberapa kali mengibarkan bendera merah 
putih di kejuaraan dunia. Berbagai gelar 
telah berhasil diraih oleh pasangan ganda 
campuran ini, diantaranya dengan merajai 
kejuaraan All England selama tiga tahun 
berturut-turut ( 2012, 2013, 2014). 

Selain mereka di atas, masih banyak anak 
muda lainnya yang telah membuat pengaruh 
dunia dengan berbagai prestasinya. Bahkan, 
Anda juga bisa menjadi seperti mereka yang 
berhasil mengharumkan nama Indonesia di 
mata dunia.

PRESTASI 
ANAK MUDA 
INDONESIA YANG 
MEMPENGARUHI 
DUNIA
Penulis : Alekcander Tulus
Foto : www.kaskus.co.id



SEJAK TAHUN 1999 hingga Agustus tahun 2015 OBI telah melayani pasien Umum dan Gigi kepada 
2.868.083 orang juga melakukan Pelayanan Operasi kepada 18.765 orang di 7.245 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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“Menurut saya, kegiatan ini sangat baik sekali ya. Apalagi OBI mau menjangkau lokasi-
lokasi yang rasanya jauh, melelahkan. Saya merasa ini benar-benar OBI melakukan 

pelayanan itu gak setengah-setengah. Mereka memang sungguh-sungguh mau menolong 
anak-anak di Nias. Ya sebenarnya saya merasa senang sekali ya, saya puas dengan OBI.” 

(Lidya Gozali, Koordinator PPA 128 Pulau Nias)

Kesehatan merupakan hal yang 
penting untuk diperjuangkan bagi setiap 
anak. Hanya saja, bagi anak-anak dari 
keluarga prasejahtera, tidak mudah untuk 
memperjuangkan kesehatan. Hal ini seperti 
yang terjadi pada anak-anak dari keluarga 
prasejahtera di Pulau Nias, Sumatera 
Utara. Kesehatan menjadi sulit untuk 
diperjuangkan, ketika orang tua terbentur 
masalah biaya. Kondisi inipun semakin 
diperparah dengan kurangnya waktu dan 
perhatian orang tua terhadap anak, karena 

orang tua harus sekuat tenaga membanting 
tulang demi mencari nafkah.

Menyadari kebutuhan ini, sudah 
enam tahun lamanya sejak tahun 2009, 
Obor Berkat Indonesia dan Compassion 
berkomitmen untuk memberikan layanan 
kesehatan bagi anak-anak dari keluarga 
prasejahtera di Pulau Nias. Anak-anak 
prasejahtera ini memang telah dibina 
di bawah naungan Compassion, yaitu di 
dalam Pusat Pengembangan Anak (PPA). 
PPA tersebar di banyak tempat di Pulau 

Nias. Bersama Obor Berkat Indonesia, 
Compassion secara rutin memberikan 
pelayanan medis bagi anak-anak di setiap 
PPA setiap enam bulan sekali. Pelayanan 
medis ini terdiri dari pelayanan medis umum 
dan gigi gratis.

Dalam pelayanan medis ini, setiap anak 
bisa berkonsultasi dengan para dokter 

kata dokter, mesti dihindari di panas, di 
terik matahari,” kata Ibu Sisilia, salah satu 
dari orang tua anak. Pelayanan medis ini 
juga dirasakan bermanfaat oleh anak-anak 
sendiri. “(Aku paling suka) di dokter gigi. 
Kalau dicabut gigi lebih enak. Tidak sakit gigi 
lagi,” kata Indah, salah seorang anak binaan 
PPA 128 Pulau Nias. Di bulan April-Mei 2015 
ini, sebagai bukti dedikasinya bagi anak-anak 
prasejahtera di Pulau Nias, Obor Berkat 
Indonesia telah melayani 3.892 orang anak 
melalui pelayanan medis umum dan gigi, di 
18 PPA di seluruh Pulau Nias.

dari Obor Berkat Indonesia mengenai 
kondisi kesehatannya. Jika sakit, mereka 
bisa berobat dan mendapat obat gratis. 
Pelayanan medis ini juga menjadi salah satu 
cara Compassion untuk memantau kondisi 
perkembangan kesehatan anak-anak yang 
dibina di bawah naungan PPA. Setiap anak 
harus didampingi oleh orang tua ketika 
mendapat pelayanan medis, teristimewa 
untuk anak-anak yang masih kecil.

Pelayanan medis ini ternyata dinilai 
sangat membantu dan bermanfaat bagi 
keluarga anak-anak tersebut. “Bagus 
sih, bagus. Cara pemeriksaannya, semua 
dipertanyakan sama kita. Pernah sakit apa. 
Jadi kita kan ada wawancaranya dengan 
dokter. Seperti tadi aku tanya, dokter 
kenapa anakku ini sering mimisan. Jadi 

MEMPERHATIKAN KESEHATAN 
ANAK-ANAK PULAU NIAS
Penulis dan Foto: Yuliana Martha Tresia
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Setelah sepuluh tahun selalu termenung 
akibat anak pertamanya, Efrimino Jehalut  
menderita hernia saat berusia empat bulan, 
Emilia Nurti akhirnya bisa tersenyum bahagia 
ketika anaknya tersebut dapat mengikuti 
operasi hernia gratis yang diadakan oleh PT. 
Tempo Scan Pacific, Tbk, di RSUD Ruteng, 
Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

 “Perasaan saya senang bercampur sedih. 
Senang karena dapat bantuan operasi gratis 
dan sedih karena anak saya mau dioperasi. 
Saya berharap sesudah dioperasi nanti 
anak saya akan sehat seperti anak lainnya,” 

kata Emilia Nurti ketika hendak mengantar 
anaknya, Efrimino Jehalut (10) masuk ke 
dalam ruang operasi.

Beban yang dirasakan Efrimino Jehalut 
akibat hernia sangatlah berat. Bocah yang 
bercita-cita menjadi dokter itu, selalu 

mendapat ejekan dari teman-temannya di 
sekolah. Bahkan, tak jarang di keluarganya 
pun Efrimino Jehalut dipanggil dengan 
sebutan “ndebo” (bengkak dalam konotasi 
buruk). Hal inilah yang membuat Emilia 
Nurti sedih dan tak jarang termenung 
memandang anaknya menderita hernia itu. 

“Sebagai orang tua saya merasa sedih 
melihat keadaan anak saya yang seperti ini. 
Sebagai seorang ibu kalo kita melihat anak 
yang sedang sakit, pastilah sedih sekali. 
Apalagi kami ‘kan orang kurang mampu, 
mau pergi berobat ke rumah sakit tidak ada 
uang,” sambung Emilia Nurti. 

“Suami saya cuma kerja sebagai seorang 
tukang bangunan. Untuk mendapatkan 
beras satu karung seharga 500 ribu saja 
sampai bekerja setengah mati. Belum lagi 
kebutuhan pokok lainnya,” kata Emilia yang 
sangat pasrah dengan kondisi ekonomi 
keluarganya. 

Hingga akhirnya, ketika melihat 
pengumuman di gerejanya, Emilia Nurti 
mendapatkan informasi tentang adanya 
operasi hernia gratis yang diadakan oleh 
PT. Tempo Scan Pacific, Tbk, Emilia Nurti 
pun mendaftarkan anaknya dalam kegiatan 
operasi hernia gratis tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih sekali 
kepada PT. Tempo Scan Pacific, Tbk, yang 
sudah membantu Efrimino Jehalut. Terima 
kasih juga kepada bapak-ibu yang telah 
berpatisipasi dalam menolong kami, yang 
sangat kekurangan ini,” kata Emilia, yang tak 
hentinya memeluk anaknya saat berada di 
ruang inap, setelah melewati proses operasi. 

Bisa Tersenyum Kembali
Emilia
Penulis: Alekcander Tulus, Foto : Diana Lidya

Sejak kecil Vini dan Voni sudah menjadi 
sahabat karib. Mereka selalu bersama-
sama dalam setiap aktivitas. Suatu hari 
kedua sahabat karib ini memutuskan 
untuk berjalan melintasi Pantai 
Panjang Bengkulu. Ketika beberapa jam 
mengarungi pantai tersebut Vini dan Voni 
mulai bertengkar. Voni menampar pipi 
sahabat karibnya, Vini. Setelah ditampar 
pipinya, hati Vini terluka. Kemudian, tanpa 
berkata sepatah kata, Vini membuat 
tulisan di pasir: “HARI INI SAHABAT 
KARIBKU MENAMPAR PIPIKU.” 

Kemudian, esok harinya mereka 
meneruskan perjalanannya di pantai 
yang banyak dikelilingi pohon cemara 
itu. Hingga sore hari, ketika memandang 
sunset yang begitu luar biasa indahnya, 
Vini dan Voni memutuskan untuk 
beristirahat dan berenang.  Beberapa 
menit kemudian terdengar suara teriakan. 
Vini yang pipinya ditampar, terbawa arus 
dan ombak kemudian tenggelam. Akan 
tetapi, Voni yang jago berenang berhasil 
menyelematkan Vini. 

Setelah sadar, Vini pun kembali 
membuat tulisan. Kali ini Vini mengukir 
sebuah kalimat di sebuah batu karang: 

“HARI INI SAHABAT BAIKKU TELAH 
MENYELAMATKAN HIDUPKU”

Voni sangat heran dengan sikap 
sahabat karibnya itu, yang membuat 
dua tulisan berbeda. Voni pun bertanya 
kepada Vini; “Setelah aku menampar kamu 
menulis di pasir, dan sekarang setelah aku 
menolong kamu menulis di batu?” 

 Vini pun menjawab pertanyaan 
sahabatnya itu, “Ketika seseorang 
menyakiti, kita harus menuliskannya di 
pasir; sehingga angin bisa memaafkan kita. 
Namun, saat orang melakukan kebaikan 
untuk kita, kita harus mengukirnya di batu; 
supaya tidak ada satu angin pun yang 
sanggup menghapuskan ingatan indah itu 
dengan meniupnya lenyap tak terbekas.”

Belajarlah untuk 
menuliskan kepedihanmu 
di pasir dan mengukir 
pengalaman baikmu di 
batu karang. Orang bijak berkata, 
memerlukan waktu satu menit untuk bisa 
menemukan seseorang yang spesial, satu 
jam untuk bisa menghargainya, satu hari 
untuk bisa menyukai dan mengasihi. Tetapi 
dibutuhkan waktu seumur hidup untuk 
bisa melupakannya.

Senangnya Bisa Kenal Dekat
dengan SI PILOT

Oleh : Alekcander Tulus, Foto : www.tempo.co.id
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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. 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, SpBD
Dr. Cokorda Gede Partha, SpBD
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. Tommy Halauwet, SpB
Dr. Widiananto, SpB
Dr. Yuswar Nurullah Sukin, 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. 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. Danu Mahandaru, 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. Nur Anindhawati, SpBP
Dr. Oeke Rieuwpassa, SpB, SpBP
Dr. Priscila, SpBP
Dr. Qori Naly, SpBP
Dr. Ramli Dali, SpBP
Dr. Senja Adianto, SpBP
Dr. Tessa Miranda Atmaja, 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. Dedi A Zaelani, SpB (K) BV
Dr. Eduard P. Simamora, SpB, SpBA
Dr. Ishak G.M Lahunduitan,  SpB, SpBA
Dr. Irhamni, SpB (K) BA
Dr. Moh Adjie P, SpB (K) BA
Dr. Nanok Edi Susilo, SpBA

Dr. Chrisma Albanjar, SpAn
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

25 April 2015 lalu, Nepal diguncang 
bencana gempa. Gempa bumi 7,9 Skala 
Ritcher itu meruntuhkan banyak bangunan 
dan rumah di negara tersebut, sehingga 
kondisinya menjadi sangat memprihatinkan. 
Tak sedikit  penduduk setempat harus 
mengungsi. Dalam kondisi serba terbatas 
pasca gempa, masyarakat korban gempa di 
Nepal sangat membutuhkan pertolongan. 
Meresponi bencana ini, Obor Berkat 
Indonesia ikut mengulurkan tangan 
bagi Nepal. Tim Tanggap Bencana OBI 
diberangkatkan ke Nepal untuk memberi 
pertolongan medis bagi masyarakat korban 
gempa.

Sepanjang 29 April—7 Juni 2015, ada 
26 lokasi di 6 Distrik di Nepal yang telah 
dilayani Obor Berkat Indonesia dalam 
pelayanan medis tanggap bencana. 
Pelayanan tanggap bencana ini sangat 
menantang karena kondisi geografis yang 

“Kita berangkat dengan visi untuk 
menolong atau memberi bantuan bagi 

masyarakat yang menjadi korban 
gempa di Nepal. Ketika kita berada 

disana, kita melakukan hal tersebut. 
Dan harapan kita, bahwa apa yang 

sudah kita berikan, semaksimal kita, 
akan berdampak bagi masyarakat 

disana, dan membantu mereka 
mengatasi penyakit dan keluhan 

mereka.” (Victor Palapessy, S.K.M., Tim 
Tanggap Bencana OBI Untuk Nepal)

sulit. Beberapa tempat bahkan hanya 
bisa dicapai dengan berjalan kaki atau 
menggunakan helikopter dan mobil four 
wheel drive (4WD). Namun, perjuangan 
yang penuh dedikasi ini tidak sia-sia karena 
pelayanan yang diberikan benar-benar 
menjawab kebutuhan masyarakat korban 
gempa. Di daerah pedalaman Nepal, 
memang ada lokasi-lokasi yang belum 
terjangkau bantuan tanggap bencana 
sama sekali—dimana masyarakat setempat 
banyak yang terserang sakit-penyakit dan 
luka-luka karena tertimpa reruntuhan 
gempa. Ada 3.812 orang total pasien korban 
gempa Nepal yang telah dilayani oleh Tim 
Tanggap Bencana OBI selama bertugas 
disana.

MENGULURKAN 
TANGAN UNTUK 

NEPAL
Penulis : Yuliana Martha Tresia
Foto : Tim Tanggap Bencana OBI Untuk Nepal

dr. Taufan Gunawan dengan seorang anak korban Gempa Nepal
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