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Menjadi salah satu jawaban bagi permasalahan bangsa di dalam problema kemiskinan 
bukanlah hal yang sepele. Menolong masyarakat kelompok prasejahtera juga tak 
cukup dalam sekali waktu jangka pendek. Dengan begitu banyak kompleksitas masalah 
dan kebutuhan yang dirasakan, dibutuhkan strategi yang tepat untuk menjawab. 
Tak hanya itu, dibutuhkan pula kreativitas dan inovasi dalam strategi, sehingga kita 
dapat terus efektif dalam pelayanan kelompok masyarakat prasejahtera di Indonesia. 
Menjadi kreatif dan inovatif inilah yang senantiasa dikejar oleh Obor Berkat Indonesia. 
Demi sebuah perubahan yang signifikan bagi masyarakat prasejahtera yang menjadi 
fokus pelayanan, Obor Berkat Indonesia terus melahirkan dan memperbarui 
program-programnya, baik dalam pilar kesehatan, pendidikan, tanggap bencana, dan 
pemberdayaan masyarakat. Di buletin kali ini, kamipun ingin berbagi cerita pada para 
Mitra mengenai beberapa di antara program-program tersebut. Ya, mari tidak berhenti 
memberikan jawaban yang kreatif dan inovatif untuk problema kemiskinan di Indonesia 
bersama kami, Mitra OBI.

Foto ilustrasi tentang ide kreatif dan inovatif untuk sebuah perubahan
(Foto oleh: Teguh K & Ade M Sagala)

Keterangan Sampul Depan :

/02 

/04 

/06 

/08 

/09 

/14 

/16 

/18

REDAKSI DAFTAR ISI
Penerbit
Yayasan Obor Berkat Indonesia
Pimpinan Redaksi
Yanti Supardi
Redaktur Pelaksana
Linda Sumampouw
Penulis
Alekcander Sigalingging | Yuliana Martha Tresia | 
Monica Arti Wijaya
Fotografer
Abdi Kusuma | Rinda Sulistiawati | Nixon Leosae 
| Raymond Sitorus | Irvan Yusuf Prasetyo | 
Alekcander Sigalingging | Yuliana Martha Tresia
Grafis/Layout
Ade M Sagala | Teguh Kristanto
Data
Precy Leonie Charmenita Laoh
Promosi
Linda Sumampouw | Ennytrisa Gultom | Imelda 
Pricillia | Precy Leonie Charmenita Laoh

Buletin TERSENYUM diterbitkan secara triwulan, 
sebanyak  5.000 eksemplar, dan dikirimkan 
kepada mitra/sponsor OBI (Obor Berkat 
Indonesia) baik dalam maupun luar  negeri,  
serta  didistribusikan  pada  mal-mal  dan  toko-
toko buku se-Jabodetabek.  Bagi anda yang 
berminat  memasang iklan bisa  menghubungi:

Yayasan Obor Berkat Indonesia
Gd. Multicommtech, Jl. Sriwijaya Kav. 5-7, 
Lippo Cikarang Bekasi 17550, 
Tlp. (021) 8990 5940, Fax. (021) 8990 5942
Acc: BCA Cab. Lippo Cikarang. 
Acc. No. 522 030 9292
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Tak hanya pasien yang mencari dokter 
dengan pergi ke Puskesmas, sekarang 
dokter juga turun langsung ke pemukiman 
masyarakat untuk bertemu pasien. Ya, inilah 
esensi dalam program “Ketuk Pintu Layani 
Dengan Hati” dari pemerintah DKI Jakarta. 
Program ini menjadi salah satu upaya 
peningkatan pelayanan kesehatan bagi 
warga ibukota. Setiap 1.250 penduduk akan 
disiapkan 1 dokter, 1 perawat, dan 1 bidan, 
yang akan secara rutin berkeliling dari rumah 
ke rumah untuk melayani masyarakat secara 
medis. Secara khusus, program ini berfokus 
pada kelompok masyarakat prasejahtera.
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Penulis dan Foto: Yuliana Martha Tresia

Program “Ketuk Pintu Layani Dengan 
Hati” ini tentu sangat membantu bagi 
kelompok masyarakat prasejahtera. 
Program ini memungkinkan mereka 
untuk lebih mudah mengakses layanan 
kesehatan. Apalagi, bagi mereka yang 
menderita penyakit-penyakit tertentu yang 
mengakibatkan mereka kesulitan untuk 
berjalan atau berpergian seperti stroke, 
program ini sangat menjawab kebutuhan. 
Karena itulah, Obor Berkat Indonesia juga 
mengambil bagian untuk mendukung 
program pemerintah ini.

Terhitung sejak bulan Maret 2016, dalam 

kemitraan dengan Puskesmas Kecamatan 
Cilandak dan Cilandak Town Square (Citos), 
Obor Berkat Indonesia ikut menurunkan 
Tim Medis yang akan menolong Tim Ketuk 
Pintu Layani Dengan Hati untuk menjawab 
kebutuhan masyarakat di lapangan. 
Tim Medis Obor Berkat Indonesia yang 
diturunkan terdiri dari dokter dan perawat, 
lengkap dengan alat medis dan obat yang 
dapat dibawa bermobilisasi. Tim Medis OBI 
membantu dalam pendataan, pemeriksaan 
kesehatan, follow up pasien dengan kasus 
penyakit tertentu, sampai melakukan 
edukasi kesehatan—semuanya dilakukan 
dari rumah ke rumah.

Selama ikut turun dalam program 
“Ketuk Pintu Layani Dengan Hati” ini, Tim 
Medis Obor Berkat Indonesia menemukan 
banyak hal signifikan di lapangan. Kebutuhan 
masyarakat prasejahtera akan pelayanan 

KETUK PINTU
LAYANI DENGAN HATI

medis yang terjangkau dan berkualitas 
ternyata sangat tinggi. Selain itu, pendataan 
dan pencegahan penyakit menular seperti 
tuberkulosis lebih mudah dilakukan. 
Masyarakat sasaran juga sangat merespon 
positif program yang dinilai penuh perhatian 
kepada mereka ini. Program “Ketuk Pintu 
Layani Dengan Hati” menjadi salah satu 
strategi baru yang kreatif dan inovatif 
untuk pelayanan kesehatan masyarakat 
prasejahtera di Ibukota Jakarta.
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Usia anak sekolah dapat dikatakan 
sebagai masa keemasan untuk menanamkan 
nilai-nilai. Pada masa sekolah, terutama 
sekolah dasar, anak-anak akan sangat mudah 
untuk mengingat dan meniru setiap gerakan 
yang mereka lihat dan rasakan. Jika tidak 
dikelola dengan baik, perilaku anak-anak akan 
terancam dengan pandangan nilai-nilai yang 
salah. Begitu juga dengan cara mengajar, 
yang berpengaruh sekali pada anak untuk 
menangkap pelajaran yang disampaikan.

Menyadari betapa berpengaruhnya cara 
mengajar kepada anak-anak, Peduli Kasih 
Indosiar dan Pundi Amal SCTV bekerja sama 

Kreatif MengajarKan 
Kesehatan dan Kebersihan 
Kepada anaK-anaK seKolah
Penulis : Alekcander Sigalingging Foto : Alekcander Sigalingging & Yuliana Martha Tresia

dengan OBI, menggunakan cara kreatif untuk 
mengajarkan kesehatan dan kebersihan 
kepada anak-anak sekolah dalam kegiatan 
penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan tentang kebersihan 
dan kesehatan yang dikemas dengan cara 
yang kreatif dan inovatif ini sudah dilakukan 
selama beberapa bulan di beberapa sekolah 
dasar di wilayah Jakarta dan Cikarang. Rutin 
dilakukan setiap Kamis oleh Peduli Kasih 
Indosiar dan setiap Jumat oleh Pundi Amal 
SCTV bersama OBI, kegiatan ini membuat 
anak untuk aktif selama acara berlangsung. 
Hal ini karena penyuluhan tidak hanya 

menyampaikan materi di dalam kelas, tetapi 
juga disertai kegiatan lain seperti pre test dan 
post test, menonton video edukasi terkait 
tema penyuluhan, serta praktik langsung 
dengan alat peraga.

Adapun materi penyuluhan yang 
disampaikan oleh dokter gigi dan dokter 
umum adalah Kesehatan Gigi, Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS), dan Kesehatan 

Mobil Wahana Edukasi Keliling menambah pengetahuan siswa dan siswi

Praktik cuci tangan sebagai bagian dari Penyuluhan PHBS

Kegiatan penyuluhan dikemas dengan selingan permainan edukatif

Lingkungan. Di pertengahan dan akhir 
pemberian materi penyuluhan selalu 
dibarengi dengan lagu dan permainan yang 
berkaitan tentang materi kesehatan dan 
kebersihan.

Di akhir kegiatan, tiap siswa mendapatkan 
pengetahuan tambahan dari Mobil Wahana 
Edukasi Keliling milik SCTV & Indosiar yang 
memutar video edukatif dan menyediakan 
buku-buku bacaan bergambar. Para siswa 
juga mendapatkan hadiah, seperti sikat 
dan pasta gigi. Seluruh rangkaian inovatif 
penyuluhan ini membuat anak-anak sangat 
antusias. Mereka belajar dengan cara yang 
berbeda dan menyenangkan.
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Mengingat betapa pentingnya pendidikan 
usia dini bagi seorang anak, Obor Berkat 
Indonesia terus memainkan perannya dalam 
pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 
Pelayanan PAUD yang dikerjakan Obor Berkat 
Indonesia secara khusus berfokus kepada 
anak-anak yang membutuhkan dari keluarga 
prasejahtera. Tidak hanya memiliki PAUD 

di Tanah Merah, Jakarta Utara, dan Pulau 
Nias, Sumatera Utara, di tahun 2016 ini Obor 
Berkat Indonesia juga mulai mendampingi 
dua PAUD Mitra lainnya, yaitu PAUD Glory 
di Ambon dan PAUD Juara di Pondok Gede, 
Jakarta Timur. PAUD Glory di Ambon berada 
di bawah naungan Sony Waplau Foundation 
(SWF), sedangkan PAUD Juara di Pondok Gede 

PAUD AMBON & PONDOK 
GEDE: PENDAMPINGAN 
UNTUK PERKEMBANGAN

“Pendidikan anak usia dini menjadi sangat penting karena usia PAUD merupakan 
usia golden age, usia strategis dimana pondasi anak sedang dibangun. Apa 
yang dilakukan dan dipersiapkan selama usia ini akan menjadi pondasi yang 

akan menentukan hari depan seorang anak.” 
(Esther Lingga, Manajer Pendidikan Obor Berkat Indonesia)

Penulis: Yuliana Martha Tresia | Foto: Tim OBI Pendidikan

berada di bawah naungan Pancaran Kasih 
Ministry.

Pendampingan terhadap kedua PAUD 
ini dilakukan Obor Berkat Indonesia karena 
melihat kebutuhan dari PAUD Mitra. Sebagai 
PAUD perintisan yang baru dimulai sekitar 
akhir 2015 dan awal 2016, kedua PAUD 
ini membutuhkan rekanan yang dapat 
mendampingi dan menolong dalam proses 
pembelajaran mereka. Secara khusus untuk 
PAUD Glory di Ambon, pendampingan sangat 
mereka perlukan karena PAUD ini berlokasi 
di pedesaan, dengan banyaknya anak dari 
keluarga prasejahtera yang membutuhkan 
pendidikan usia dini disana.

Pendampingan Obor Berkat Indonesia 
antara lain dilakukan dalam bentuk training 
guru, pembuatan kurikulum, serta supervisi 
sekolah secara berkala. Pendampingan akan 
diberikan sampai PAUD Mitra mandiri. Setelah 
itu, Obor Berkat Indonesia akan kembali 
mendampingi PAUD-PAUD rintisan baru 

lainnya. Pendampingan seperti ini menjadi 
salah satu inovasi strategi yang dilakukan Obor 
Berkat Indonesia, demi memperjuangkan 
pendidikan usia dini yang lebih meluas bagi 
anak-anak keluarga prasejahtera di Indonesia.

Obor Berkat Indonesia, seperti yang 
dikatakan Esther Lingga, sangat berharap 
kerja sama seperti ini akan mendorong 
dan membangkitkan lebih banyak lagi 
lembaga-lembaga lain yang dapat membantu 
anak-anak prasejahtera di Indonesia untuk 
mendapatkan pendidikan usia dini yang 
terjangkau dan berkualitas. Bagaimanapun, 
pelayanan sosial-kemanusiaan untuk 
mengatasi dan mengentaskan kemiskinan 
melalui pendidikan tidak bisa dilakukan 
sendirian. Kemitraan dan kesatuan dari 
banyak lembaga diperlukan. Kreativitas dan 
inovasi juga diharapkan terus kontinu terjadi.

PAUD Glory di Ambon

PAUD Juara di Pondok Gede
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Oleh dr. Dini Praptianti

Avian Influenza atau A1, penyakit 
yang lebih dikenal dengan nama flu 
burung, disebabkan oleh virus H5N1 yang 
ditemukan pada unggas. Virus ini menular 
melalui udara, kontak melalui makanan, 
minuman, serta sentuhan.

Penularan dari unggas ke manusia 
terjadi lewat kontak air liur dan kotoran 
unggas. Bisa juga melalui sentuhan 
langsung atau melalui kandang dan alat-alat 
peternakan, makanan ternak, kendaraan 
yang mengangkut hewan unggas, sampai 
pakaian serta sepatu para peternak.

Untuk gejala yang ditemukan pada 
unggas, ciri utamanya bila ditemukan 

“Kisah saya pernah diangkat di Harian Kompas, 15 September 2015. Di koran tersebut, saya 
bercerita tentang Pencetus Kampung Donor Darah Pertama di Indonesia. Saya ingin menjadi 
jembatan bagi sesama, dengan menumbuhkan kesadaran orang-orang di kampung untuk peduli 
terhadap orang lain melalui kegiatan donor darah. Dengan begitu, orang-orang desa pun ‘bisa 
berbuat’ untuk kemanusian melalui donor darah,” kata Doding Komarudin (48), salah satu relawan 
kesehatan di wilayah Bandung Barat.

Sebelumnya, bapak yang sudah memiliki satu anak ini pernah menjadi tentara dan mengenyam 
sekolah keperawatan. “Saya keluar dari tentara tahun 1995. Saya ingin membantu masyarakat 
Bandung Barat dalam hal kesehatan, terutama bagi penderita hernia dan bibir sumbing. Saya ingin 
menjadi jembatan buat mereka dengan mencarikan bantuan operasi gratis. Dan saya kenal OBI 
ketika sedang mengadakan operasi gratis di wilayah Bandung, untuk itulah saya memilih menjadi 
Sahabat OBI.”

Selama menjadi Sahabat OBI, Doding Komarudin berkeliling, dari rumah ke rumah, desa ke desa 
hingga mengitari wilayah Bandung Barat untuk mencari masyarakat yang menderita sumbing dan 
hernia agar dapat mengetahui dan mendapat bantuan operasi gratis oleh Obor Berkat Indonesia 
(OBI). Tak jarang, bapak yang hobi bermain silat dan karate ini mendapatkan penolakan dari warga 
yang ingin dibantunya mendapatkan operasi gratis. 

“Kalau sudah kata operasi gratis itu, mereka (Warga Bandung Barat) menganggap operasi ini 
buat praktik saja, sebagai ajang coba-coba. Tapi saya berhasil buktikan kepada masyarakat tentang 
operasi gratis. Kalau sudah ditangani oleh OBI, dokternya bukan dokter coba-coba, tapi dokter yang 
sudah sangat berpengalaman dan profesional sekali,” ungkap Doding, yang sudah berhasil membuka 
jaringan kader untuk hernia dan sumbing di beberapa lokasi di wilayah Bandung Barat.

“Ada penyakit yang tidak akan pernah habis, seperti sumbing dan hernia. Saya akan selalu hadir 
buat mereka (penderita sumbing dan hernia) dan menjadi jembatan sampai pasien mendapatkan 
operasi gratis,” kata Doding.

Penulis dan foto : Alekcander Sigalingging

DoDING 
KomArUDIN, 
mENjADI 
jEmbATAN bAGI 
SESAmA

unggas mati mendadak. Segera laporkan 
kepada pihak yang berwenang, seperti 
Dinas Kesehatan atau Puskesmas terdekat, 
agar dapat diperiksa lebih lanjut dan 
penyebaran segera dihentikan dengan 
pemusnahan unggas.

Untuk gejala pada manusia, antara 
lain: demam tinggi kurang lebih 39 derajat 
Celcius, gangguan pernafasan (batuk dan 
sakit tenggorokkan), gangguan pencernaan 
(tidak nafsu makan, muntah, nyeri perut, 
diare), konjungtivitis, lemas, sakit kepala, 
dan nyeri sendi.

Pencegahan :
1. Daging unggas yang dimasak tidak akan 

menularkan virus V5N1 ke manusia. 
Virus akan mati dengan pemanasan 
kurang lebih 80 derajat Celcius lebih 
dari satu menit. Virus H5N1 ini justru 
hidup dalam suhu dingin. 

2. Mencuci tangan dan menggunakan alat 
pelindung diri merupakan upaya yang 
paling penting dilakukan ketika kontak 
dengan unggas, baik dalam keadaan 
mati maupun hidup.

3. Memasak telur dengan matang dan 
dicuci sebelum direbus.

4. Pola hidup sehat, secara umum menjaga 
daya tahan tubuh, dengan makanan 
seimbang dan bergizi, istirahat serta 
olahraga teratur, mencuci tangan 
dengan sabun (antiseptik).

5. Membersihan kandang unggas secara 
berkala. 

6. Melapor ke pihak petugas kesehatan 
bila ada unggas yang mati mendadak.

PengobaTan : 
Obat diberikan simptomatik, sesuai 

dengan gejala yang ada. Pengobatan virus 
H5N1 adalah dengan menggunakan anti 
virus, amantadine dan oseltamivire.

Flu Burung

Ilustrasi gambar : www.nbcnews.com

Mengenal 
dan Mencegah 
gejala
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Masih ingatkah dengan kisah Tuti? 
Seorang ibu (54) yang bertugas merawat 
taman di Jalan Medan Merdeka Selatan, 
Jakarta Pusat. Berkat aksinya melawan para 
pendemo yang menginjak-injak taman, Ibu 
Tuti mendapatkan hadiah ponsel berkamera 
dari Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja 
Purnama (Ahok). Aksi heroik dari Tuti dalam 
menjaga lingkungan juga pernah dilakukan 
oleh perempuan lainnya di Indonesia.

Tahukah Anda, ada perempuan-
perempuan lainnya di Indonesia yang 
berjuang keras demi lingkungan sehingga 
mendapatkan penghargaan Kalpataru dari 
Bapak Presiden?

Dra. Endang Sulistyowati, menerima 
Kalpataru pada tahun 2010. Guru Biologi 
di SMAN 2, Probolinggo, Jawa Timur ini 
berhasil mengajak penduduk setempat 
untuk menanam 23.000 pohon bakau lahan  
seluas 5 ha di pesisir utara Kota Probolinggo. 
Kemudian, ia berhasil membuat gagasan 
penanaman pohon SAJISAPO (Satu Jiwa Satu 

Pohon) di lingkungan sekolahnya.
Berkat keberhasilannya mendirikan 

Kelompok Kader Lingkungan dengan 
mengadakan pelatihan bagi warga sekitar 
untuk memilah dan mengolah sampah, 
pembibitan tanaman, penghijauan pekarangan 
dan jalan di sekitar sungai di Surabaya, 
Sriyatun Djupri mendapatkan Kalpataru di 
2008.

Dengan dibantu pegawai dan anggota 
keluarganya, Wayan Sutiari Mastoer 
mengumpulkan sisa-sisa tumbuhan dan 
sampah anorganik untuk didaur ulang 
menjadi hiasan berupa bunga kering, hiasan 
dinding, bros, giwang dan sebagainya. Berkat 
perjuangan kerasnya tersebut, di tahun 2006, 
ia berhasil membawa Kalpataru ke Surabaya.

Perempuan-perempuan di atas ini adalah 
para pejuang lingkungan hidup yang layak 
mendapat gelar pahlawan. Tentu, di luar sana, 
masih banyak lagi perempuan yang peduli 
terhadap lingkungan, mungkin salah satunya 
adalah Anda.

Para 
PeremPuan 
Yang 
Berjuang 
Demi 
Lingkungan
Penulis : Alekcander Sigalingging (dari berbagai sumber) | Foto : anekainfounik.net

MeMbeli
beRbAGiuntuk

Payung Besar, 
Rp100.000,-

Payung Besar, 
Rp85.000,-

Payung Kecil Botol, 
Rp60.000,-

Alat Makan, 
Rp25.000,-

Tas Belanja BahanBlacu, 
Rp80.000,-

Tas Belanja Bahan Canvas, 
Rp75.000,-

Pin Magnet, 
Rp10.000,-

Gantungan Kunci, 
Rp10.000,-

Polo Shirt, 
Rp90.000,-

Kaos Oblong, 
Rp75.000,-

Termos Kecil, 
Rp90.000,-

Mug Gentry, 
Rp60.000,-

Mug Kulit, 
Rp100.000,-

Setiap Rupiah 
yang Anda berikan akan 
menolong masyarakat 
prasejahtera yang 
dilayani oleh Obor Berkat 
Indonesia di seluruh 
Indonesia.

Pemesanan: Ibu Enny di Telp: (021) 89905940 - SMS: 0818900043

www.obi.or.id



Sejak Tahun 1999 hingga Maret tahun 2016 OBI telah memberikan pelayanan kesehatan umum 
dan gigi kepada 2.913.109 orang, serta pelayanan operasi kepada 20.142 orang di 7.338 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

“Satu tujuannya, 
kita punya moto, kita mau mereka 

menjadi orang muda yang bertindak 
dan berpikir dengan cerdas. Jadi 

mereka bukan sekedar pergi sekolah 
pulang sekolah, ya udah tidur, besok 

pergi sekolah lagi. Tapi mereka 
harus bertindak. Belajar. Kemudian 
mencoba memikirkan apa yang bisa 
saya lakukan, apa yang harus saya 
lakukan, dengan berpikir cerdas. 

Karena di dalam perubahan, harus 
ada tindakan di dalamnya.” (jhoni 
nazara, koordinator community 

Development obI untuk Desa 
Bawadesolo)

MERINTIS 
FORUM ANAK 

TEENSTAR 
DESA 

BAWADESOLO

“
“

Berawal sejak tahun 2015 lalu, Obor 
Berkat Indonesia mulai merintis sebuah 
forum anak di salah satu desa binaannya, 
yaitu Desa Bawadesolo yang terletak di 
Pulau Nias, Sumatera Utara. Forum anak 
ini dinamakan “Forum Anak Teenstar Desa 
Bawadesolo”, sebuah forum yang ditujukan 
untuk anak-anak remaja SMP-SMA di desa 
tersebut. Forum ini dirintis sebagai wadah 
bagi anak-anak remaja Desa Bawadesolo 
untuk berkembang dan bertransformasi 
menjadi orang-orang muda yang bertindak 

dan berpikir dengan cerdas.
Tim OBI Nias melihat anak-anak 

Desa Bawadesolo sebenarnya memiliki 
potensi, tetapi belum ada yang membuka 
pikiran dan jalan mereka. Tidak ada yang 
memperkenalkan hal-hal baru pada 
mereka ataupun mengarahkan mereka. 
Karena itu, Tim OBI Nias merintis forum 
ini untuk membantu mereka melihat apa 
yang seharusnya mereka lihat di dalam diri 
mereka.

Melalui forum ini, anak-anak remaja 

Desa Bawadesolo belajar banyak hal. 
Ada kegiatan-kegiatan positif juga yang 
dapat memperlengkapi dan mengasah 
kemampuan mereka, seperti kegiatan 
olahraga (sepak bola, bola voli, dan 
badminton), kursus komputer, kelas Bahasa 
Inggris, kelas motivasi, sampai kelas 
penyuluhan mengenai narkoba, seks bebas, 
dan rokok. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
di dalam forum sengaja dirancang dengan 
menekankan minat dan ketertarikan, serta 
hobi dan kebutuhan mereka. “Yang paling 
penting adalah bagaimana mereka belajar 
mengkoordinir diri mereka sendiri. Seperti 
dalam kelompok bola, mereka harus 
punya struktur,” kata Jhoni Nazara. Ya, 
melalui forum ini, anak-anak juga belajar 
berorganisasi. Merekalah yang berperan 
aktif dan Tim OBI Nias mengambil peran 
untuk mengarahkan, membimbing, dan 
meningkatkan kapasitas mereka.

Saat ini, Obor Berkat Indonesia baru 
memulai Forum Anak Teenstar Desa 
Bawadesolo di dusun pertama di Desa 
Bawadesolo, yaitu Dusun Satu. Selanjutnya, 
forum anak ini direncanakan akan 
menjangkau enam dusun lainnya yang 
juga termasuk wilayah Desa Bawadesolo. 
Forum Anak Teenstar Desa Bawadesolo ini 
menjadi salah satu inovasi yang dilakukan 
OBI demi anak-anak remaja di desa 
binaan. Obor Berkat Indonesia akan terus 
merintis kegiatan-kegiatan baru sesuai 
pemetaan kebutuhan mereka, agar forum 
ini menjadi wadah yang semakin efektif 
mentransformasi generasi.Sepak Bola Bola Volly

Kelas kursus Bahasa Inggris Bulutangkis



seorang laki-laki 
tua yang sehari-hari 
memulung di jalan. 
Lelaki tua itu mendengar 
rintihan sakit dan mendatangi si pemuda. 
Melihat wajahnya, ia teringat akan kejahatan 
yang pernah dilakukan oleh anak muda itu. 
Karena perbuatan pemuda tersebut, anak 
dan istri dari pemulung meninggal dunia. 
Mereka ditabrak mobil yang dikendarai 
oleh anak muda itu satu tahun yang lalu. 
Namun, lelaki tua itu sudah melupakan 
dan memaafkan perbuatan anak muda 
itu saat di pengadilan, ketika sang hakim 
membebaskannya dari hukuman. 

Pemulung itu menolong dan merawat 
pemuda tersebut di gubuknya. Setelah 
beberapa jam, sadarlah pemuda itu. Ia sangat 
terkejut ketika melihat wajah si pemulung 
yang pernah dibuatnya menderita, karena 
anak dan istri dari lelaki tua itu meninggal 
dunia akibat perbuatannya. Ia menjadi sangat 
menyesal dan malu, tetapi juga bersyukur 
dan bahagia karena masih bisa merasakan 
kebaikan dan ketulusan hati justru dari orang 
yang pernah dilukainya.

Membalas kejahatan dengan kebaikan 
bukanlah hal yang gampang dilakukan, 
tetapi pemulung itu tetap memilih untuk 
melakukannya. Ia memilih untuk memaafkan 
dan mengampuni. Ia memilih untuk tetap 
berbuat baik. Kebahagiaan memang tidak 
akan pernah lahir dari kejahatan yang dibalas 
dengan kejahatan. Kebahagiaan hanya dapat 
lahir dari kebaikan yang dibagikan.

Suatu hari, seorang pemuda hendak 
mencairkan ceknya di salah satu bank. 
Pemuda tersebut mendapatkan hadiah 
ratusan juta setelah berhasil memenangkan 
perlombaan catur di tingkat internasional. 
Setelah keluar dari bank, pemuda yang hanya 
mengendarai sepeda motor ini diikuti oleh 
sekelompok orang. Di tengah perjalanan, 
kelompok orang itupun menghadangnya. 
Tasnya yang berisi uang ratusan juta serta 
sepeda motornya dirampas. Pemuda itupun 
akhirnya tergeletak di jalan sepi dengan luka 
memar di bagian dahinya.

Kemudian, lewatlah seorang bapak yang 
hendak pergi ke kantor. Bapak tersebut 
melihat pemuda yang tergeletak di jalan. 
Ia mengenal dan menghampiri pemuda 
tersebut. Namun, bapak yang memakai jas 
dan dasi itu tidak menolong. Bapak itu ingat 
akan perlakuan dari ayah dari si pemuda yang 
berprofesi sebagai hakim, yang tidak mau 
membela dirinya dan membuat ia dikurung di 
penjara selama tiga tahun.

Selang beberapa menit, melintaslah 
seorang ibu yang akan mengajar di salah 
satu universitas. Ibu itu turun dari mobil 
mewahnya dan mendatangi pemuda 
tersebut. Ketika melihat wajah si pemuda, si 
Ibu langsung teringat akan tindakan ceroboh 
dari ibu kandung pemuda ini yang berprofesi 
sebagai dokter spesialis yang mengkibatkan 
suaminya meninggal sepuluh tahun yang lalu. 
Ibu itupun meninggalkan pemuda malang 
tersebut. 

Beberapa jam kemudian, datanglah 

Penulis : Alekcander Tulus | Foto :  www.debifeinman.com

PeMudA &
PeMuluNG
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Rahmat tak mampu menahan 
kesedihannya ketika mengetahui bahwa 
Acep, anaknya yang kedua, menderita 
penyakit hernia. Kesedihan yang ia alami 
ini bukan tanpa alasan. Empat bulan yang 
lalu, karena penyakit hernia, Rahmat 
telah kehilangan anak sulungnya. Penyakit 
itu terlambat ditangani akibat kesulitan 
finansial dan semakin parah akibat 
komplikasi tumor. Rahmat terpaksa harus 
melepas kepergian anak sulungnya itu 
untuk selamanya, tetapi ia benar-benar tak 
ingin hal serupa terjadi lagi.

Dengan penghasilan 30 ribu rupiah 
per hari sebagai tukang ojek memang 
membuat Rahmat tak mampu membiayai 
pengobatan Acep. Namun dalam keadaan 
yang serba kekurangan, Rahmat terus gigih 
melakukan segala upaya demi kesembuhan 

Acep. Di tengah kesulitan itu, Rahmat dan 
keluarganya tak henti-hentinya berdoa dan 
berharap dengan keyakinan yang teguh. 
Harapan kesembuhan bagi Acep pun 
mulai terlihat, berawal dari pertemuan 
Rahmat dengan seorang kader OBI yang 
menawarkan operasi gratis. Berbagai 
tahapan kemudian dilalui Rahmat & Acep, 
mulai dari mencari kelengkapan dokumen 
hingga proses skrining.

Pada tanggal 9 April 2016, Acep 
akhirnya berhasil menjalani operasi di RS 
Sentra Medika, Cikarang. Biaya tak lagi jadi 
masalah karena seluruhnya ditanggung 
oleh OBI & Mitra. Awal kebahagiaan itu 
membuat Rahmat beserta keluarga merasa 
sangat bersyukur. Tak dapat diungkapkan 
betapa bahagianya Rahmat melihat 
anaknya sembuh dari hernia.

kesemBuhan 
Bagi aceP 
Dari PenYakit 
hernia
Penulis : Monica Wijaya | Foto : Abdi Kusuma
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Keluarga Mahasiswa 
Buddhis Dhammavaddhana

menghiBur 
Disaat 
ketakutan 
Dan kecemasan 
Datang

Ada banyak cara yang bisa dilakukan 
untuk memberi semangat kepada 
seseorang atau sekelompok orang 
yang sedang mengalami rasa takut dan 
cemas saat menghadapi suatu hal. Salah 
satunya dengan memberikan perhatian 
dan penghiburan kepada orang atau 
sekelompok orang tersebut. Cara inilah 
yang dilakukan oleh mahasiswa dari 
Universitas Bina Nusantara (Binus) saat 
memperhatikan dan menghibur anak-anak 
penderita hernia atau sumbing yang akan 
menghadapi operasi di RS Sentra Medika 
Cikarang, Bekasi, Minggu (10/04/2016).

Mahasiswa Binus yang hari itu 
bekerja sama dengan OBI menghadirkan 
permainan sulap kepada anak-anak dan 
para orang tua saat sedang menunggu 
giliran operasi. Permainan sulap tersebut 
membuat anak-anak dan para orang tua 
tertawa lepas, seakan lupa akan operasi 
yang menanti. Permainan sulap membuat 
mereka teralihkan dari rasa takut dan 
cemas.

Selain mengadakan permainan 
sulap, komunitas mahasiswa Binus 
yang menamakan diri dengan Keluarga 
Mahasiswa Buddhis Dhammavaddhana ini 

juga memberikan sembako berupa beras, 
gula, dan minyak kepada setiap keluarga 
pasien. Pembagian sembako dilakukan 
setelah kegiatan operasi selesai.

Para orang tua mengaku sangat 
bersukacita sekali dengan kehadiran 
Mahasiswa Binus. Perhatian dan bantuan 
yang diberikan oleh Mahasiswa Binus 
sangat menolong mereka menghadapi 
ketakutan dan kecemasan menjelang 
operasi anak mereka.

Penulis: Alekcander Sigalingging 
Foto: Dokumentasi Keluarga Mahasiswa Buddhis 
Dhammavaddhana Binus 
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Anak di dalam 

dan di lingkungan sekolah 

wajib dilindungi dari 

ndakan kekerasan yang 

dilakukan oleh guru, 

pengelola sekolah atau 

teman‐temannya di dalam 

sekolah yang bersangkutan, 

atau lembaga pendidikan 

lainnya.

“

“

(UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 54)

Bullying atau 

tindak kekerasan 

merupakan salah satu 

masalah serius 

yang terjadi 

di sekolah-sekolah 

saat ini. 

Terhadap masalah ini, 

kita tidak boleh 

diam saja.

Kunjungi 

www.obi.or.id
 hari ini juga dan mari lakukan aksi nyata 

bagi mereka bersama OBI.


