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UNITED TO BUILD
THE NEXT GENERATION



Membangun bangsa dimulai dari membangun generasi masa depan. Generasi masa depan 
memegang peranan penting, karena mereka yang akan menentukan langkah perjuangan bangsa 
Indonesia selanjutnya. Hanya saja, tantangan bagi generasi masa depan saat ini semakin sulit. 
Perkembangan dan pertumbuhan mereka untuk menjadi sebuah generasi yang siap untuk 
bangkit terhalang begitu banyak masalah. Dari sisi sosial-kemanusiaan, generasi masa depan 
yang usianya saat ini masih sangat belia harus menghadapi masalah kemiskinan yang merembet 
ke masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, sampai masalah moral. Harus ada upaya-upaya yang 
mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah generasi masa depan ini. Berbagai pihak harus 
bekerja bersama dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan generasi masa depan. Obor Berkat 
Indonesia menjadi salah satunya yang siap untuk berdiri memperjuangkan dan mempertahankan 
generasi masa depan, dalam bidang sosial-kemanusiaan. Bersama Anda, para Mitra OBI, Obor 
Berkat Indonesia terus melakukan program-program sosial-kemanusiaan yang dapat ikut 
menjawab permasalahan generasi masa depan. Di buletin kali ini, Obor Berkat Indonesia khusus 
mengangkat cerita mengenai program-program sosial-kemanusiaan tersebut. Generasi masa 
depan dipertaruhkan di tangan kita. Maukah Anda mengambil langkah nyata untuk menolong 
mereka bersama OBI?

Foto pasangan Bapak Nelson dan Ibu Ermalinda yang peduli terhadap 
generasi bangsa dengan bersama mengajar anak-anak PAUD OBI. 
(Foto oleh: Abdi Kusuma & Alekcander Tulus)
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Isu bullying telah menjadi masalah serius 
di Indonesia. Kasus kekerasan, perkelahian, 
tawuran, pelecehan seksual telah banyak 
tersorot media dan membuktikan bahwa 
perlu respon yang tepat terkait masalah 
ini. Generasi muda, khususnya anak-anak, 
adalah kelompok yang sangat rentan 
terhadap isu bullying ini. Dampak bullying 
memang tidak bisa disepelekan bagi 
mereka. Bullying bisa mempengaruhi secara 
mendalam, baik dari sisi psikologis maupun 
dari sisi fisik. Beberapa kasus bullying bahkan 
sampai memakan korban jiwa.
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Penulis dan Foto: Yuliana Martha Tresia

Meresponi isu bullying ini, Obor Berkat 
Indonesia ikut mengambil tindakan preventif. 
Berfokus kepada anak-anak sebagai generasi 
muda yang harus diperjuangkan, Obor 
Berkat Indonesia memberikan penyuluhan 
anti-bullying. Melalui penyuluhan anti-
bullying ini, Obor Berkat Indonesia berupaya 
mengajar anak untuk mengatakan tidak 
pada bullying. Penyuluhan ini memang 
memberikan pengetahuan seputar bullying 
kepada siswa, sampai kepada dampak dan 
cara menghindarinya.

Obor Berkat Indonesia telah memulai 
penyuluhan anti-bullying ini sejak bulan 
September-Desember 2015 di sekolah-
sekolah di Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa 
Barat. Sejauh ini, ada 14 sekolah dasar 
yang telah dikunjungi oleh Obor Berkat 
Indonesia dengan total siswa yang telah 
disuluh sebanyak 6.659 orang. Penyuluhan 
anti-bullying ini mendapat respon yang 
sangat positif dari sekolah dan para siswa. 
Banyak dari siswa yang ternyata pernah 
mengalami bullying, meski hanya secara 
verbal dari sesama teman. Karena itu, 
isu bullying ini terasa akrab dan menarik 
bagi mereka. Melalui penyuluhan anti-
bullying dari OBI, para siswa lebih banyak 
mengetahui mengenai bullying dan cara-cara 
menghindarinya.

“(Penyuluhan ini) bermanfaat. 
Manfaatnya kita semua jadi tahu apa artinya 
di-bully, cara mencegah bully. Senang, 
terima kasih buat Obor Berkat Indonesia. 

MENGAJAR ANAK UNTUK 
KATAKAN TIDAK PADA

Bullying

Karena Obor Berkat Indonesia kita jadi 
tahu apa arti bully,” kata Tiara, salah satu 
peserta penyuluhan dari SDN Sukaresmi 
03 Cikarang. Hal yang sama dikatakan oleh 
Wafa, peserta lain dari SDN Sukaresmi 03 
Cikarang. “(Penyuluhan ini) bermanfaat, agar 
kita dapat menghindar dari pelecehan dan 
contoh-contoh lainnya. Terima kasih buat OBI 
udah mengasitahu pelajaran tentang mem-
bully dan bagaimana cara menghindarinya,” 
kata Wafa.

Obor Berkat Indonesia masih akan 
berkeliling untuk mengunjungi sekolah-
sekolah selanjutnya demi memberikan 
penyuluhan anti-bullying kepada para 
siswa. Melalui penyuluhan anti-bullying 
ini, bermitra dengan sekolah-sekolah di 
Indonesia, Obor Berkat Indonesia mengajar 
anak-anak untuk dapat mengatakan tidak 
pada bullying sejak usia dini. Tidak menjadi 
pelaku, tidak pula menjadi korban.
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Dibuka dengan menggelar pengobatan 
gratis berupa pemeriksaan kesehatan umum 
dan gigi di Desa Karing Lamalouk, Adonara 
Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 
Kamis (19/11/2015), Pundi Amal SCTV 
bekerja sama dengan Obor Berkat Indonesia 
(OBI) menyambut dan memperingati Hari 
Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2015 
dengan mengadakan serangkaian kegiatan 
bakti sosial di wilayah Nusa Tenggara Timur 
(NTT). 

Ada sembilan desa yang berada di 
beberapa kabupaten di provinsi yang menjadi 
tuan rumah HKSN ini berhasil dikunjungi oleh 
Pundi Amal SCTV. Alhasil, sebanyak 3432 
orang telah merasakan layanan kesehatan 
gratis yang berlangsung selama sembilan 
hari dalam dua bulan yang berbeda  (19-24 
November  dan 14-18 Desember) ini.

Selain mengadakan pengobatan 
gratis, di Provinsi yang terkenal dengan 
Pulau Komodo ini Pundi Amal SCTV juga 
mengadakan operasi hernia gratis. Sebanyak 
dua kali, di RSUD Dr. Hendrikus Fernandez 
Larantuka (5/12/2015) dan RS. Siloam 

Peringati 
HKSn 2015, 
Pundi amal 
SCtV dan 
obi adaKan 
SerangKaian 
baKSoS di 
WilayaH ntt
Penulis : Alekcander Tulus | Foto : Abdi Kusuma

Kupang (12/12/2015), operasi hernia 
gratis diselenggarakan untuk membantu 
masyarakat NTT bebas dari hernia. 

Adanya bantuan operasi hernia gratis 
benar-benar membawa kebahagiaan bagi 
beberapa keluarga penerima bantuan. Hal 
inilah yang dirasakan oleh keluarga pasien 
Gracio dan keluarga pasien Marten Tefbana.

“Hari ini saya sangat senang sekali. 
Akhirnya, anak saya dapat terbebas dari 
hernia,” kata Antonius Hugo (40), saat 
menunggu anaknya, Gracio, keluar dari 
ruang operasi RSUD Dr. Hendrikus Fernandez 
Larantuka, Larantuka Tengah, Nusa Tenggara 
Timur, pada hari Sabtu, 5 Desember 2015. 
Sebelumnya, selama dua tahun lebih, 

Antonius Hugo bersama Gracio setelah dioperasi

Dr. Anna menjelaskan penggunaan obat kepada keluarga pasien Para pasien setelah operasi di ruang perawatan

Rika bersama suaminya Marten Tefbana

Antonius Hugo selalu meneteskan air 
mata setiap kali anak keduanya tersebut 
mengadu karena diejek kawan sekolahnya. 
Namun, bapak yang berprofesi sebagai 
buruh serabutan ini selalu mengalihkan 
kesedihannya dengan menghibur anak 
bungsunya tersebut melalui berbagai 
mainan.

Perasaan bahagia juga dirasakan oleh 
Rika, yang suaminya, Marten Tefbana (52), 
dapat terbebas dari hernia setelah mengikuti 
kegiatan hernia yang diadakan oleh Pundi 
Amal SCTV, pada hari Sabtu (05/12/2015), 
di RS. Siloam Kupang, Nusa Tenggara. “Saya 
sangat bahagia sekali. Akhirnya, suami saya 
bisa sembuh dari hernia. Operasi hernia 
gratis ini adalah anugerah buat keluarga 
kami,” kata Rika.

Rika menambahkan kalau suaminya 
merupakan tumpuan keluarganya. 
Sebelumnya, ibu yang sehari-hari berjualan 
sayur keliling ini membawa suaminya periksa 
ke puskesmas. “Dokter menyuruh untuk 
dioperasi dengan biaya puluhan juta. Bapak 
menolaknya, dan memilih mendiamkan saja 
hernianya. Bapak bilang, biarkan saja ini 
hernia di saya daripada mengeluarkan uang 
sebanyak itu,” tambah Rika yang akhirnya 
pasrah dengan kondisi suaminya.

Hingga akhirnya, Rika mendapatkan kabar 
tentang operasi hernia gratis dari langganan 
jualan sayurnya. “Waktu saya lagi jualan 
sayur keliling, ada salah satu langganan saya 
yang memeberitahu operasi hernia gratis. 
Saya pun langsung mendaftarkan suami saya, 
dan akhirnya dapat ikutan dalam kegiatan ini. 
Terima kasih untuk Pundi Amal SCTV.”

Sebanyak 15 pasien (11 dewasa dan 
4 anak) di Larantuka dan 41 pasien (22 
dewasa dan 19 anak) di Kupang telah 
mendapatkan bantuan operasi hernia gratis 
dalam kegiatan tersebut.
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Ir. Soekarno pernah berkata, “Bangsa 
yang besar adalah bangsa yang tidak pernah 
melupakan sejarah bangsanya sendiri.” Selain 
itu, dalam pidatonya di HUT kemerdekaan 
Indonesia ke-21, Bung Karno juga pernah 
mengatakan jangan sekali-kali melupakan 
sejarah. Namun kenyataannya, di zaman yang 
sudah dikuasai oleh kecanggihan teknologi ini, 
pernyataan dari Bung Karno tentang sejarah 
tersebut sepertinya sudah mulai pudar, bahkan 
hilang. Hal ini terlihat dari sedikitnya anak-anak 
muda yang berkunjung ke museum-museum 
sejarah di Indonesia. Padahal, anak muda 
seharusnya mengenal lebih dalam tentang 
sejarah dan budaya bangsa, untuk dapat 

menjaga dan melestarikannya.
Menanggapi pernyataan Bapak 

Proklamator Indonesia tersebut, OBI 
Pendidikan mulai memperkenalkan nilai-nilai 
sejarah bangsa kepada siswa-siswi paket A dan 
B dengan mengadakan kunjungan ke beberapa 
museum di Jakarta. Bertepatan dengan 
peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 
November, para siswa Paket A dan B diajak 
untuk mengenal sejarah Indonesia dengan 
berkunjung ke Museum Satria Mandala dan 
Monumen Nasional.

“Kepala sekolah kami ingin merayakan Hari 
Pahlawan dengan mengenalkan sejarah pada 
anak-anak. Banyak koleksi peninggalan sejarah 

Selamatkan 
GeneraSi BanGSa DenGan 
Perkenalkan Sejarah 
Sejak anak-anak
Penulis: Alekcander Tulus | Foto: Andrew Binsar Manurung

Indonesia yang harus anak-anak ketahui dan 
mereka perlu mempelajari tentang semangat 
para pahlawan yang membuat Indonesia 
merdeka seperti sekarang ini. Dengan 
begitu, kami berharap anak-anak ini dapat 
menanamkan nilai-nilai sejarah tersebut dalam 
bersosialisasi,” kata Andrew, salah seorang 
guru yang menjelaskan amanat Kepala Sekolah 
Paket A dan B di OBI Pendidikan, Lapang Ari 
Nazara.

Siswa-siswi paket A dan B sangat antusias 
ketika berkunjung ke museum. Mereka tidak 

henti-hentinya bertanya kepada guide di setiap 
ruangan museum. Rasa keingintahuan anak-
anak tersebut membuat pemandu museum 
bangga.

“Saya bangga sekali dengan kunjungan 
anak-anak ini. Mereka sangat antusias 
mengetahui sejarah. Kalau sejak anak-
anak sudah diperkenalkan tentang sejarah 
bangsanya, berarti sudah ikut menyelamatkan 
generasi selanjutnya,” tambah Andrew, yang 
menirukan pernyataan salah satu guide 
museum.
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Oleh dr. Dini Praptianti

Sumber foto : Google Images

ASI (Air Susu Ibu) merupakan makanan terbaik 
yang dapat diberikan seorang ibu kepada bayi 
sebagai makanan pertama. Hal ini karena ASI 
mengandung gizi seimbang, sehingga baik untuk 
tumbuh-kembang anak. ASI Eksklusif diberikan 
minimal hingga usia bayi mencapai 6 bulan, 
tetapi ada baiknya diberikan sampai bayi berusia 
2 tahun. Hanya saja, banyak sekali ibu yang tidak 
bisa memberi ASI Eksklusif kepada bayi mereka. 

“Bagi kami, anak-anak adalah masa depan bangsa. Jika masa depan anak hancur berarti 
menghancurkan masa depan bangsa dan juga peradaban manusia.” Pernyataan inilah yang 
menjadi alasan utama pasangan suami-istri, Nelson Vanseni (39) dan Ermalinda Nale (36), 
sehingga mereka mendedikasikan dirinya sebagai guru di PAUD OBI.

Pasangan suami-istri yang sama-sama berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ini sudah 
enam tahun mengajar di PAUD OBI. Sudah begitu banyak anak-anak yang mereka ajar selama 
ini. Sebagian besar anak yang pernah mendapatkan ilmu pengetahuan dari pasangan ini 
kemudian membawa pengaruh baik dan mencetak prestasi di sekolah lanjutan mereka setelah 
lulus.

“Kami selalu mengajarkan tentang nilai-nilai kebenaran dan pembentukan karakter buat 
anak-anak PAUD di sini. Karena pada usia inilah otak anak akan mudah menerima dan menyerap 
berbagai hal yang dilihat dan didengar,” kata Nelson Vanseni saat menjelaskan berbagai nilai 
yang telah diajarkannya. 

Berbagai hambatan dalam mengajar pernah juga dirasakan oleh pasangan yang sudah 
memiliki satu anak ini. Salah satunya, ketika beberapa orang tua mengkritik cara Nelson dan 
Erma mengajar. Akan tetapi, para orang tua tersebut menjadi sangat senang dan bahagia 
setelah melihat perkembangan pesat yang dialami anak-anak mereka, terutama dalam hal 
karakter.

“Hal yang paling berkesan buat kami adalah ketika beberapa siswa yang pernah kami ajarkan 
di PAUD datang ke rumah kami untuk memberikan kartu ucapan buatan mereka sendiri,” tutup 
Nelson Vanseni.

Penulis : Alekcander Tulus | Foto : Abdi Kusuma

SUAMI-ISTRI yANG TERPANGGIl UNTUK 
MEMBENTUK GENERASI BANGSA

Hal ini disebabkan oleh kesibukan, stres, serta 
kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya 
pemberian ASI bagi bayi. Akibatnya, banyak bayi 
yang rentan terhadap berbagai macam penyakit. 
Untuk itu, perlu digalakkan lagi pentingnya 
pemberian ASI pada bayi.

ASI mengandung Colustrum yang berfungsi 
untuk membentuk antibodi, meningkatkan fungsi 
pencernaan, dan sebagai sumber makanan bagi 
tubuh bayi. Colustrum merupakan air susu kental 
berwarna kekuningan yang keluar pertama kali 
setelah proses melahirkan. Cairan ini diproduksi 
mulai masa kehamilan hingga sekitar 2 minggu 
setelah melahirkan. Selain itu, ASI memiliki 
kandungan nutrisi makro dan nutrisi mikro. 
Nutrisi makro yang terkandung dalam ASI antara 
lain: colustrum, karbohidrat, protein, dan lemak, 
sedangkan nutrisi mikro yang terkandung dalam 
ASI antara lain: vitamin (D, A, B, C, E) dan mineral.

Berikut beberapa manfaat ASI bagi bayi :
• Meningkatkan kekebalan tubuh, apalagi ASI 

mudah dicerna dan diserap oleh tubuh
• Menunjang tumbuh-kembang anak, karena 

ASI mengandung nutrisi yang berkualitas 
tinggi

• Meningkatkan perkembangan motorik pada 
anak

• Mencerdaskan otak anak, karena ASI 
mengandung asam amino dan asam lemak

• Mempererat ikatan kasih sayang antara ibu 
dan anak (dalam proses menyusui, terjadi 
kontak langsung antara ibu dan anak, 
sehingga baik untuk perkembangan psikologis 
anak)

• Pertumbuhan tulang dan gigi (selenium 
dan laktosa yang tinggi mampu mencegah 
timbulnya karies gigi dan vitamin D untuk 
kepadatan tulang).

Mengingat betapa pentingnya ASI untuk 
pertumbuhan bayi, sudah seharusnya para ibu 
lebih lagi menyadari bahwa ASI merupakan 
senjata utama untuk melindungi sang buah hati 
dari berbagai macam penyakit.



Kita sering mendengar istilah bully. Kita 
mungkin juga pernah menjadi korban bully, 
atau bahkan melakukan tindakan bully. 
Namun, sebenarnya apa yang dimaksud 
dengan bully atau bullying? Bully atau 
bullying adalah suatu tindakan pelecehan 
yang terjadi ketika orang-orang dengan 
sengaja dan berulang kali menggunakan 
dan menyalahgunakan kekuasaan mereka 
untuk menyakiti, mengganggu, menyiksa, 
atau meletakkan orang lain yang mereka 
lihat sebagai orang yang lebih lemah atau 
lebih kecil. Bully merupakan singkatan dari 
Big (besar), Ugly (jelek), Loner (menyendiri), 
Losers (pecundang), dan Yearning attention 
(merindukan perhatian).

Bully dapat meliputi ancaman secara 
lisan, komentar rasis, pemerasan, godaan 
kasar, pelecehan seksual, olok-olok sosial, 
kekerasan fisik, merusak barang orang, 
menguntit, cyber bullying, bahkan sampai 
kepada tindak pidana. Bully juga dapat 
dibagi ke dalam dua kategori tindakan, yaitu 
secara fisik dan psikis. Secara fisik (misalkan: 
memukul, menendang, mendorong, dsb) bisa 
mengakibatkan rasa sakit, memar, atau luka 
pada tubuh, serta kerusakan pada benda milik 
korban (pakaian, dsb). Secara psikis (misalkan: 
menghina, mengata-ngatai, mengancam, 
komentar negatif mengenai penampilan 
atau etnis seseorang, gosip, meminggirkan 
seseorang dari kelompok, dsb) dapat melukai 
kepribadian seseorang.

Bagaimana mengetahui bahwa seseorang 
telah mengalami tindakan bullying? Seseorang 
yang menjadi korban bully cenderung untuk : 
kekurangan teman dan dukungan sosial, lebih 
berhati-hati, sensitif, tidak agresif, kurang 
percaya diri, dan selalu dianggap berbeda 

oleh orang lain. Bahkan, tindakan bully yang 
dialami dalam waktu lama bisa menyebabkan 
korban melakukan percobaan bunuh diri. 

Jika kita mengetahui orang lain mengalami 
tindakan bully, kita dapat melakukan :

1. Bicara dan bantu korban. Kamu dapat  
           membantu dengan meminta pelaku 

    berhenti melakukan bullying
2. Jika sulit melakukan sendirian, 
    mintalah bantuan teman.
3. Lebih baik mencari bantuan orang  
    dewasa.
4. Libatkanlah orang yg di-bully dalam 
    kegiatan sehingga ia tidak merasa       

           sendirian.
Jika kita mengalami tindakan bully, kita 

dapat melakukan :
1. Tetap tenang, berusaha tidak marah,  
    kemarahan dapat memperburuk        
    keadaan.
2. Segera mencari orang yang bisa     
    melindungi dan beritahu yang terjadi, 
    karena kita memiliki hak untuk merasa    
    aman.
3. Tetap berada bersama orang terdekat, 
    karena kita bisa mengandalkan mereka 
    untuk membela
4. Jauhi tempat-tempat dimana kita tahu 
    intimidasi akan terjadi.
  Bullying, disadari maupun tidak disadari, 

adalah tindakan negatif yang cenderung 
menyakiti orang lain. Rasa saling menghargai 
dan menghormati satu sama lain diperlukan 
untuk mencegah bullying.

Bullying
A P A  &  B A G A I M A N A

Penulis: Victor Palapessy, S.K.M.
Foto ilustrasi : www.huffingtonpost.com/tennie-mccarty/bullying
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SejaK Tahun 1999 hingga Desember tahun 2015 OBI telah memberikan pelayanan kesehatan umum 
dan gigi kepada 2.901.026 orang, serta pelayanan operasi kepada 19.536 orang di 7.374 lokasi seluruh 
Indonesia. Selain itu, OBI telah memberikan beasiswa kepada 3.831 siswa, bantuan ekonomi kepada 
649 kepala keluarga, dan mengadopsi 2 desa di Nias.

Saya mengerti bahwa OBI melayani masyarakat prasejahtera yang membutuhkan 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 800 107 932 200
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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Penulis : Yuliana Martha Tresia | Foto : Tim OBI Nias

Taman Sehat Keluarga, itulah nama 
program baru Obor Berkat Indonesia 
di Pulau Nias. Program pemberdayaan 
masyarakat ini ditujukan bagi para ibu 
di Desa Bawadesolo, Nias Utara. Salah 
satu yang menjadi kegiatan di Taman 
Sehat Keluarga adalah belajar tanaman 
hydroponik. Kegiatan tanaman hydroponik 
ini dimulai Tim Obor Berkat Indonesia sejak 
pertengahan bulan Oktober 2015.

Kebanyakan lahan milik masyarakat 
setempat memang hanya dipergunakan 
untuk menanam karet dan cokelat. 
Lahan sangat kurang dipergunakan untuk 
pertanian, karena memang tipologi tanah 
yang kurang cocok untuk pertanian. 
Akhirnya, sayur harus tetap dibeli para ibu 
di pasar. Karena itu, tanaman hydroponik 
ini lahir sebagai ide pemanfaatan lain dari 
lahan yang memungkinkan bagi masyarakat 
Desa Bawadesolo.

Tanaman hydroponik diusulkan Tim 

Obor Berkat Indonesia juga supaya ada 
kreativitas baru yang bisa dipelajari dan 
diasah oleh para ibu di Desa Bawadesolo. 
Tanaman hydroponik sendiri baru dikenal di 
Pulau Nias. Dengan metode penanamannya 
yang unik dimana mengandalkan air ganti 
tanah, tanaman hydroponik ini sukses 
menarik perhatian para ibu di Desa 
Bawadesolo. Saat ini, sebagai permulaan, 
ada sekitar 10 KK yang sedang mengikuti 

bambu sebagai wadah tanaman. Bambu 
memang tersedia banyak di desa ini, 
sehingga bisa dimanfaatkan sebagai 
pengganti pralon atau wadah lain yang 
harus dibeli. Lahan yang digunakan 
pun merupakan lahan milik masyarakat 
setempat. Kemudian, Obor Berkat 
Indonesia menolong menyediakan bibit 
dan bahan-bahan lain yang diperlukan, 
sampai masyarakat bisa menggulir sendiri 

proses penanamannya. Hal ini seperti 
tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu 
untuk memastikan bahwa masyarakat tidak 
bergantung kepada Obor Berkat Indonesia 
dan suatu saat nanti bisa menjalankan 
kegiatan ini sendiri.

Untuk jangka panjang, program ini 
memang akan dilanjutkan untuk menolong 
para ibu di Desa Bawadesolo bisa 
memiliki usaha yang dapat meningkatkan 

pendapatan atau perekonomian 
keluarganya. Namun, dalam jangka pendek, 
program ini sesederhana ingin menolong 
para ibu menyediakan sayur yang lebih 
sehat dan variatif bagi keluarga dan anak-
anaknya.

kelas percontohan untuk belajar tanaman 
hydroponik dari Obor Berkat Indonesia.

Untuk menanam tanaman hydroponik 
di Desa Bawadesolo, Obor Berkat Indonesia 
mendorong para ibu untuk menggunakan 

MENANAM SAYUR 
HYDROPONIK KELUARGA



Sumber foto & artikel: http://reachforthewall.com/
Oleh : Alekcander Tulus

diolok karena dinilai sebagai seorang penakut. 
Banyak anak yang mengejeknya tidak bisa 
menjaga diri apalagi mempertahankan diri dari 
ancaman. Peristiwa itulah yang membuatnya 
berusaha keras belajar seni bela diri (kung fu), 
yang kemudian menjadikan dirinya sebagai 
aktor layar lebar dunia yang terkenal dengan 
aksi pertarungan akrobatiknya (tidak pernah 
menggunakan stuntman atau peran pengganti 
untuk adegan berbahaya dalam semua film 
action-nya). Hingga akhirnya, Jackie Chan 
sukses menembus Hollywood.

Sudah delapan belas kali meraih medali 
emas Olimpiade (2004-2012) dari cabang 
renang, tidak membuat Michael Phelps bebas 
dari bullying. Berkat selalu di-bully oleh orang 
mengenai telinganya yang besar dan cadel, 
membuatnya menghilangkan stres dengan rajin 
berenang. Hingga saat ini dia mencatatkan diri 
sebagai perenang pria pertama yang sukses 
menjuarai nomor yang sama di tiga ajang 
Olimpiade berturut-turut.

Ketiga tokoh di atas sudah membuktikan 
bahwa bully tidak membuat mereka gemetar 
dan takut. Dengan adanya olokan dan ejekan 
membuat Bill Clinton, Jackie Chan, dan Michael 
Phelps bangkit dan meraih kesuksesan. Begitu 
juga dengan kita, yang seharusnya menganggap 
bully dari orang lain sebagai motivasi untuk 
menuju kesuksesan di masa mendatang.

Siapakah orang yang senang diolok, 
diejek, ataupun dihina? Tentu tak seorangpun 
ingin merasakan hal tersebut. Namun, itulah 
yang terjadi di kehidupan para tokoh yang 
kini menjadi terkenal dan berpengaruh di 
dunia. 

Tahukah Anda, ada beberapa tokoh 
penting dunia yang semasa kecil atau remaja 
mereka selalu mendapat perlakuan buruk, 
berupa penghinaan verbal dari sejumlah 
orang. Namun, mereka tidak terpuruk, malah 
bangkit dan membuktikan bahwa olokan atau 
bully yang dilontarkan orang-orang itu tidak 
benar.

Siapakah yang menyangka bahwa mantan 
Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton pernah 
mengalami bullying saat duduk di bangku 
SMP. Beliau dijuluki sebagai anak band yang 
gendut dengan selera berpakaian yang 
sangat amat jelek. Puncaknya, saat pesta 
dansa sekolah, seorang senior mengejek Bill 
tentang pakaiannya yang ala tukang kayu dan 
kemudian memukul rahangnya. Namun, Bill 
langsung bangkit berdiri dan tidak membalas 
pukulan seniornya tersebut. Suami dari 
Hillary Diane Rodham Clinton ini bertahan 
dari peristiwa bullying itu dan dia berhasil 
membuktikannya dengan menjadi pemain 
saksofon berbakat.

Jackie Chan, sejak SD hingga SMA sering 

 Dulunya Pernah Di-Bully
Mereka Berpengaruh di Dunia,

Penyakit katarak itu mulai timbul 
setelah mata Baharuddin terkena tinta 
cumi-cumi tiga tahun yang lalu. Saat itu, ia 
sedang melaut dan baru saja menangkap 
cumi-cumi. Setelah cumi-cumi dinaikkan 
ke dalam perahu, tanpa disangka, cumi-
cumi itu menyemprotkan tinta, tepat ke 
mata sebelah kanan Baharuddin. Tidak 
ada rasa sakit yang diderita Baharuddin. 
Namun, keesokan harinya, ia merasa 
penglihatannya mulai kabur. Hari ke hari 
kondisi penglihatannya tambah memburuk. 
Bahkan, untuk berjalan saja, Baharuddin 
harus sangat berhati-hati. Gangguan pada 
matanya itu juga memaksa Baharuddin 
untuk berhenti melaut dan menjadi 
nelayan—padahal melaut adalah pekerjaan 
sehari-harinya untuk menafkahi istri dan 
kedua anaknya. “Takut kita kan kalau 
nelayan, naik perahu. Takut dia jatuh,” kata 

Fitriana, istri Baharuddin, mengungkapkan 
kecemasannya.

Setelah tiga tahun menderita katarak, 
akhirnya bantuan operasi katarak 
dari Obor Berkat Indonesia di Pulau 
Belitung menolong Baharuddin untuk 
kembali melihat. Operasi ini diadakan 
pada 20 November 2015, bekerja sama 
dengan Yayasan Setia Bakti, Perdami 
Jawa Barat, dan RSUD Belitung Timur. 
Selain Baharuddin, operasi ini juga telah 
menolong 135 orang pasien lainnya untuk 
sembuh dari katarak dan pterigium. “Saya 
terima kasih kepada yang mengadakan 
ini operasi gratis,” kata Baharuddin, 
penuh rasa syukur. Baharuddin memang 
berencana untuk melaut lagi setelah 
sembuh, demi menafkahi keluarganya. Kini, 
Baharuddin dapat kembali melihat hari 
depan untuk keluarganya.

Penulis & Foto: Yuliana Martha Tresia
Kembali melihat Hari Depan
BAHARUDDIN

Sebelum

Sesudah
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Sekitar 14.000 kotak susu telah 
didistribusikan oleh Obor Berkat 
Indonesia untuk anak-anak yang 
membutuhkan di akhir tahun 2015. 
Bantuan susu ini berasal dari PT. Tempo 
Scan Pacific, Tbk. Dengan semangat 
untuk berbagi gizi yang mungkin sulit 
didapatkan anak-anak ini sehari-hari 
karena masalah kesulitan ekonomi, 
puluhan ribu kotak susu ini dibagikan 
di banyak lokasi di berbagai daerah. 
Bantuan susu ini dibagikan di sekolah-
sekolah, pemukiman masyarakat, panti 
asuhan, rumah sakit, posyandu, klinik 
OBI, sampai ke daerah-daerah seperti 

Bekasi, Jakarta, Depok, Balaraja, Cililin, 
Garut, Cianjur, Bogor, Purwakarta dan 
Nusa Tenggara Timur.

Distribusi susu ini dilakukan oleh 
Obor Berkat Indonesia sepanjang bulan 
November – Desember 2015. Meski satu 
anak mungkin hanya bisa menerima 1-5 
kotak susu, anak-anak merasa sangat 
gembira menerima bantuan susu dari 
PT. Tempo Scan Pacific, Tbk dan Obor 
Berkat Indonesia. “(Bantuan susu ini) 
bermanfaat sekali. Namanya untuk 
menambah gizi bagi anak-anak, dan di 
sekitar lingkungan kita. Kadang-kadang 
kan ada mereka yang pada minum susu, 

ada yang tidak. Memang 
mereka jarang (minum susu), 
tapi begitu dikasih susu, 
mereka suka,” kata Bapak 
Benoni, Ketua RT 09 RW 11 
Desa Sukadami Kecamatan 
Cikarang Selatan, yang 
membantu distribusi susu bagi 
warganya. “Satu kotak tidak 
akan cukup untuk kebutuhan 
mereka, tetapi kegembiraan 
hati mereka, itu yang sangat-
sangat berarti buat mereka,” 

kata Ibu Maria, salah seorang Mitra OBI 
yang juga ikut membantu distribusi susu 
bagi anak-anak di Nusa Tenggara Timur.

Penulis & Foto : Yuliana Martha Tresia
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