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BOBBY GAFUR: 
OBI ADALAH ALAT 
YANG TEPAT

Jaman berubah dari waktu ke waktu. Dalam kurun waktu 18 tahun, telah terjadi perubahan 
yang cepat di berbagai bidang kehidupan. Pemerintahan semakin efektif melayani 
masyarakat yang akar rumput yang kurang beruntung, mendorong berbagai lembaga 

pelayanan sosial untuk melakupan reposisi baik program maupun sasaran garapannya. 
Menjangkau yang tercecer dan tersamar serta tak terlihat (invisible) tetap menjadi komitmen 
Yayasan Obor Berkat Indonesia (OBI), tetapi dengan program yang lebih relevan dan berdaya 
guna maksimal. Pelayanan kesehatan kuratif masyarakat bawah yang semakin baik, seperti oleh 
Puskesmas membuat  OBI mempertimbangkan pendekatan pelayanan yang lebih menekankan 
aspek pencegahan dan pemberdayaan. Dari mengobati yang sakit, ke mencegah agar tidak 
sakit. Penyuluhan kesehatan, penyediaan sarana prasarana kesehatan masyarakat, seperti 
sumur, sanitasi, kesehatan lingkungan, menjadi arah ke depan pelayanan OBI. OBI mentargetkan 
menyediakan 100 lebih sumur di daerah-daerah yang masyarakatnya kekurangan air bersih. 
Pembangunan masyarakat dan peningkatan pendapatan juga menjadi fokus baru. Di samping 
itu, program jangka panjang seperti pendidikan, akan tetap menjadi perhatian OBI.
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KETERANGAN SAMPUL DEPAN : Tiga sahabat ( Rizky, Khaerudin dan Rizal) yang meraih mimpi mendapat 
pekerjaan dan tiga sahabat (Eston, Auvir dan George) yang meraih prestasi di bidang olahraga karate



Internasional tentang anak menetapkan 
batas usia anak adalah 18 tahun ke bawah, 
termasuk janin dalam kandungan.  Sebanyak 
21,7% atau lebih dari 851,500 anak tidak 
mempunyai Akte Kelahiran.   Konon, dari 
sekian banyak anak Indonesia itu, 13,31% 
nya atau sebanyak 12,260,228 anak hidup 
dalam kemiskinan dengan standar garis 
kemiskinan sebesarRp.354,386/kapita/
bulan pada Maret 2016.   Dari jumlah itu, 
kelompok usia yang paling banyak adalah 
0-4 tahun, diikuti dengan jumlah yang lebih 
sedikit dalam kelompok usia 5-9 tahun, 10-14 
tahun dan seterusnya, sebagai mana terlihat 
dalam piramida penduduk Indonesia. 
 Semakin muda usia seorang anak, 
semakin rentan dia terhadap masalah-
masalah sosial yang terjadi di sekitarnya dan 
yang akan mempengaruhi kehidupannya 
di kemudian hari. Hal ini dapat dilihat dari 
indikator kesehatan yang mendasar, yaitu 
angka kematian neonatal (bayi berumur 28 
hari ke bawah) disingkat AKN, angka kematian 
Bayi (AKB) dan angka kematian Balita (AKABA). 
AKN ini memberi kontribusi bagi 59% dari 
AKI. Rujukan yang ada, adalah dari survey 
tahun 2012, yang mana AKN sebesar 19 per 
1,000 kelahiran hidup.   AKB sebesar 22,23 
per 1,000 kelahiran hidup dan AKABA sebesar 
26,29 per seribu kelahiran hidup.  Menurut 
Kepala BKKBN, pertambahan penduduk 
karena kelahiran diperkirakan 4,5 juta per 
tahun.  Itu artinya ada 85,500 bayi lahir hidup 

MENGGAMBARKAN anak Indonesia, 
akan sangat tergantung dari 
sisi mana kita melihatnya. Sama 
seperti kita membicarakan tentang 

Indonesia. Konon merupakan negeri  yang 
elok, indah, subur, berlimpah kekayaan 
alamnya, lautnya bak kolam susu, dan 
sederat ungkapan yang serba indah lainnya. 
Namun pada saat yang sama terdapat 
padang yang gersang di musim kemarau 
dan banjir bandang di musim peghujan. 
Terdapat gemerlapnya pusat-pusat 
kemajuan seperti  mal-mal, hotel-hotel 
mewah, pada saat yang sama ada gang-
gang sempit, remang-remang, kumuh dan 
pedesaan yang gelap dan tertinggal.
 Tidak sedikit prestasi luar biasa 
yang diukir anak Indonesia dalam kancah 
international, seperti oliampiade sains, 
matematika, kimia, kompetisi robot kelas 
dunia, dsb. Bahkan anak PKBM OBI pun 
Jonatan Eston, mampu menjadi juara I 
(Juara pertama) turnamen karateka kelas 
Internasional yang diikuti 500 peserta 
dari sejumlah negara di Asia. Akan tetapi 
terdapat potret buram anak Indonesia 
juga. Seperti apakah gambaran  yang lebih 
lengkap tentang anak Indonesia itu?
Dari sisi demografis, 32,24% penduduk 
Indonesia yang sebanyak 258,71 juta, 
atau sebanyak 92,112,904 orang adalah 
mereka yang berusia 17 tahun ke bawah, 
yang dikategorikan sebagai anak.   Kovensi 
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Potret Anak Indonesia
Penulis : Tertius Budiardjo Foto : Tim OBI Tanah Merah
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yang meninggal sebelum berusia 28 hari, 
dan 100,035 bayi lahir hidup yang meninggal 
sebelum berusia 1 tahun serta 118,305 
anak yang meninggal sebelum berusia 
60 bulan. UNICEF menyitir, bahwa hampir 
50% kematian-kematian itu disebabkan 
oleh penyakit-penyakit berkaitan dengan 
kekurangan gizi. 
 Jadi, seperti apakah gembaran 
kekurangan gizi di Indonesia? Menurut 
Pemantauan Status Gizi (PSG) Kementrian 
Kesehatan tahun 2016, berdasarkan 
pengukuran Berat Badan per Usia (BB/U) 
dan Berat Badan per Tinggi Badan (BB/TB), 
terdapat 3,4 % anak balita yang gizinya 
buruk dan 14,4% gizinya kurang. Dampak 
dari gizi buruk dan kurang gizi adalah 
pertumbuhan fisik yang terhambat, menjadi 
pendek atau sangat pendek (stunting) dan 
menjadi kurus (wasting). Hasil PSG tahun 2016 
menunjukkan terdapat 8,6% balita yang 
sangat pendek dan 19%.  Artinya, hampir 1 
dari 3 balita Indonesia mengalami stunting.  
 Penyebab stunting adalah 
kurangnya asupak gizi pada 1,000 hari 
pertama dari kehidupan seorang bayi sejak 
janin hingga usia 2 tahun. Termasuk di sini 
pemberian Air Susu Ibu ekslusif selama 6 
bulan bagi bayi baru lahir dan baru diberi 
makanan tambahan yang sehat. Di samping 
itu adalah kesehatan lingkungan yang buruk, 
kurangnya fasilitas sanitasi dan sumber 
air bersih yang minim, perilaku tak sehat 
sederhana, sepert tidak cuci tangan sebelum 
makan atau pengasuh yang memberi makan 
kepada bayi nya. Semua itu menyebabkan 
makin kuatnya serangan parasit, bibit penyakit 
dan sumber-sumber penyakit yang lain.

 Pengasuhan anak, bahkan sejak 
masih dalam kandungan menjadi hal yang 
penting diketahui oleh para ibu, khususnya 
yang tengah mengandung dan mempunyai 
anak kecil. Pengasuhan anak terutama yang 
masih dalam kandungan, dapat sekaligus 
bermanfaat bagi ibu hamil untuk menghindari 
kehamilan yang beresiko tinggi (high risk 
pregnancy) yang menjadi penyebab utama 
kematian ibu melahirkan (Maternal Mortality). 
Pengasuhan anak, setelah kelahiran hingga 
usia 2 tahun sangat menentukan tumbuh 
kembang dan kesehatan anak. Hal-hal 
sederhana untuk diketahui dapat mengubah 
kehidupan seorang anak di sepanjang 
hidupnya. 
 Memperhatikan itu semua, 
pelayanan OBI ke depan akan memberi 
perhatian pada kesehatan lingkungan, 
pengadaan air bersih, dan pendidikan 
kesehatan terhadap ibu-ibu yang tengah 
mengandung dan memiliki anak kecil. OBI 
berharap dapat menggali 100 sumur pada 
tahun 2018 ini di tempat-tempat yang 
kekurangan air bersih, fasilitas sanitasi 
dan praktek kesehatan masyrakat lainnya. 
Pendidikan kesehatan juga akan menjadi 
fokus OBI, khususnya bagi kaum ibu. 
Sedangkan untuk pengobatan kuratif, OBI 
akan bekerja sama dengan Puskesmas dan 
jasa layanan kesehatan lain serta mendorong 
warga tidak mampu menggunakan 
kemudahan-kemudahan yang telah 
disediakan oleh pemerintah. 
 Dengan semua usaha yang akan 
dilakukan OBI pada waktu-waktu yang akan 
datang, kiranya OBI dapat menjadikan anak-
anak Indonesia TERSENYUM bahagia.

“
Profile Kesehatan Indonesia Tahun 2016
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan    
 Anak, Pasal 1 ay 1..
Profile Anak Indonesia Tahun 2015, Kerja Sama 
 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
 Anak Dengan Badan Pusat Statisti, November 2015.
Aqsha, Haedar Ardi, Potret Kemiskinan Anak di Indonesia, 
 https://www.kompasiana.com/haedarardi/potret- 
 kemiskinan-anak-di-Indonesia_59a4d2332240630c5c1c9df
 4&hl-=en-ID, diunduh 27 Juni, 2018 
Profile Kesehatan Indonesia Tahun 2016, hal 4.
Profile Keshatan Indonesia Tahun 2016, hal 124-5.
Kompas, 12 Agustus 1999
Profile Kesehatan Indonesia Tahun 2016, hal 141-43
https://katadata.co.id/indografik/2017/12/25/1-dari-3-
balita-Indonesia-derita&hl=end-ID
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Pertambahan penduduk 
karena kelahiran 
diperkirakan 4,5 juta per 
tahun.  Itu artinya ada 
85,500 bayi lahir hidup yang 
meninggal sebelum berusia 
28 hari, dan 100,035 bayi 
lahir hidup yang meninggal 
sebelum berusia 1 tahun 
serta 118,305 anak yang 
meninggal sebelum berusia 
60 bulan - data BKKBN
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JONATAN ESTON LENAMAH, 
Peraih Medali Emas
Penulis : Lapang Ari ; Foto : Meigy Inkai Rompis

Jonatan Eston Lenamah (15 
tahun), merupakan salah 
seorang siswa OBI yang setia 
bersekolah di PKBM OBI. Sejak 

tahun 2004 Eston merupakan salah 
seorang siswa PAUD (Pendidikan 
anak usia dini) OBI, selesai Paud 
ia melanjutkan ke Paket A (setara 
SD), dan tahun ini Eston telah lulus 
Paket B (setara SMP) di PKBM OBI, 
selanjutnya ia akan melanjutkan ke 
Paket C (setara SLTA) di PKBM Obi. 

Untuk menopang ekonomi keluarga 
ia harus membagi waktunya antara 
belajar di sekolah dan bekerja. 
Pagi hari Eston bekerja membantu 
ibunya untuk mencari botol-botol 
minuman bekas dan menjualnya, 
dengan usianya yang masih belia 
terkadang Eston juga mencari uang 
sebagai tukang parkir di jalan. Semua 
itu ia kerjakan karena rasa prihatin 
atas keadaan ekonomi keluarganya. 
Ayahnya hanyalah seorang sopir 
mikrolet dengan penghasilan yang 
minim untuk membiayai istri dan 
ke-3 anaknya. Eston merupakan 
seorang anak sulung.

Eston mengalahkan 
500 peserta yang 
berasal dari 
Malaysia, Philipina, 
India, Srilanka, 
Nepal,  dan 
Indonesia

“
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Pada tanggal 27-28 April 2018, 
Eston mengikuti turnamen karate 
Championship SBY CUP XV 2018 yang 
diselenggarakan di Jakarta. Berkat kerja 
kerasnya dengan mengikuti latihan 
penuh, keseriusan serta komitmennya, 
Eston mengalahkan 500 peserta yang 
berasal dari Malaysia, Philipina, India, 
Srilanka, Nepal,  dan Indonesia, Eston 
meraih medali emas, 2 medali perak 
lainnya direbut oleh Aufir dan George 
yang juga merupakan siswa PKBM OBI.  

Eston semakin bersemangat untuk 
meraih cita-citanya menjadi seorang 
atlit. Dengan penuh disiplin, Ia berlatih 
karate seminggu dua kali di sekolah. 
Harapannya agar bisa mendapatkan 
beasiswa untuk ke perguruan tinggi 
serta membahagiakan orangtuanya. 



jantung, stroke, kemandulan, Bronchitis, 
serta osteoporosis. Dan bukan itu saja bagi 
mereka yang sudah kecanduan merokok 
berbagai tips untuk berhenti merokok juga 
diberikan serta upaya pencegahan untuk 
tidak merokok lagi agar dapat menolong 
siswa untuk berhenti merokok.
Acara ini diakhiri dengan komitmen para 
siswa untuk mengatakan tidak pada rokok 
serta menjadikan sekolah OBI sekolah yang 
bebas dari asap rokok. 

Penyuluhan ini 
diberikan mengingat 
para siswa merupakan 
remaja dan para 
pemuda yang sedang 
mencari jati diri 
mereka, selain sebagai 
tindakan preventif 
terhadap siswa-siswi 
untuk menjadi pribadi 
yang sehat. 

“

TERKADANG pergaulan yang buruk bisa 
menjadi pemicu timbulnya keinginan 
untuk merokok, bukannya tidak boleh 
untuk bergaul dengan teman-teman 
yang merokok namun alangkah baiknya 
kalau kita  memiliki prinsip untuk dapat 
menjauhi rokok dan bukan orangnya, 
selain faktor lingkungan yang tidak 
sehat, pelarian dari stress juga bisa dalam 
membentuk seseorang menjadi perokok 
aktif. Beberapa hal ini disampaikan dalam 
penyuluhan mengenai Rokok dan akibat-
akibat yang ditimbulkan melalui Rokok, 
pada hari Rabu, 30 Mei 2018, dalam 
kegiatan penyuluhan kesehatan kepada 
siswa/I PKBM OBI..
Penyuluhan ini diberikan mengingat 
para siswa merupakan remaja dan 
para pemuda yang sedang mencari jati 
diri mereka, selain sebagai tindakan 
preventif terhadap siswa-siswi untuk 
menjadi pribadi yang sehat. Selain itu 
juga dijelaskan berbagai penyakit yang 
diakibatkan karena merokok seperti 
kanker mulut, kanker paru-paru, kanker 
perut, kanker payudara, penyakit 

KESEHATAN08

Penyuluhan Rokok 
dan Akibat-akibat 
yang ditimbulkan 
melalui Rokok
Penulis : Ester YL  Foto : Andrew 



Bobby Gafur

 “OBI adalah alat 
yang tepat”

“OBI adalah alat yang tepat untuk 
memberikan kesempatan pendidikan 
bagi mereka yang putus sekolah dan 
tidak bisa mendapat kesempatan di 
sekolah formal.” 
Kalimat diatas adalah ucapan dari salah 
seorang Guru PKBM Paket C, Bobby 
Gafur yang saat ini masih aktif mengajar 
di PKBM OBI Jakarta Utara. 
 Bobby Gafur (38 tahun), 
pria lulusan Sastra Inggris tahun 
2004 yang sehari-harinya bekerja 
sebagai seorang guru pada sekolah 
bertaraf internasional yang berlokasi 
di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. 
Dengan beragam kesibukannya, ia 
masih menyempatkan diri memberi 
waktu untuk mengajar dari sore pukul 
17.00 wib-21.00 wib ke lokasi sekolah 
OBI di tanah merah, Jakarta Utara. Ia 

Penulis : Yolian Talakua Foto : Dok. OBI
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terpanggil untuk mengajar pemuda-
pemudi yang putus sekolah di lokasi 
tersebut untuk kembali meraih 
impian dan cita-cita mereka.  
Kemampuannya dalam berbahasa 
Inggris dan kesukaannya akan 
pelajaran Matematika dibagikan 
untuk para siswa dengan cara kreatif 
sehingga siswa sangat menikmati 
pelajaran yang diberikan olehnya, 
bahkan Bobby Gafur sering kali 
memberikan waktu tambahan selain 
jam mengajarnya jika ada siswa 
yang ingin mendapatkan pelajaran 
tambahan atau bahkan bertemu 
untuk menceritakan mengenai 
masalah pribadinya, ia membuka 
pintu lebar-lebar untuk hal tersebut.
Melalui OBI, saya dapat membawa 
transformasi bagi mereka yang 
membutuhkan untuk meraih mimpi 
mereka sampai ke ujung dunia.” 
tutur Bobby Gafur.



pada perusahaan yang sama  yang bergerak 
di bidang sablon dan konveksi di Kelapa 
Gading, Jakarta Utara. 

             “ Melalui pekerjaan ini, sekarang saya 
menjadi tulang punggung bagi keluarga 
saya karena ayah saya sakit dan mengalami 
gagal ginjal dimana harus cuci darah 2 kali 
seminggu, saya sangat bangga karena hasil 
kerja saya dapat membantu perekonomian 
keluarga di saat ayah saya sudah tidak 
bekerja lagi,” kata Khaerudin

            “ Dengan saya bekerja, ibu saya tidak 
perlu lagi bekerja membanting tulang 
sebagai buruh kupas bawang. Sejak ayah 
saya meninggalkan kami sewaktu saya masih 
SD dan saya  harus mengalami putus sekolah 
ibu berjuang bekerja membanting tulang 
agar kami bisa makan dan mengontrak 
rumah.  Sekarang, cukup saya saja yang 
bekerja untuknya, ibu tidak perlu bekerja. 
Selain itu saya juga ingin membangun 
sebuah rumah untuk ibu dan nenek saya di 
kampung halaman,” kata Rizky.

Sahabat sejati akan selalu mengingatkan jika 
kita melakukan kesalahan. Dan begitu pula 

sebaliknya. 

Demikianlah arti persahabatan yang dialami oleh Khaerudin, Rizaldi 
dan Rizky. Persahabatan yang dijalin selama mereka duduk sebagai 
siswa di PKBM OBI Jakarta Utara, membawa kebaikan bagi mereka, 
dimana mereka saling membangun satu sama lain, saling menjaga 

terhadap pergaulan yang buruk dan tentunya lewat persahabatan ini 
mereka mau maju bersama-sama.

Bermula ketika mereka belajar di 
tempat yang sama yaitu di PKBM 
(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)  
Paket A (setara SD) di OBI.  Belajar 

bersama, serta  main bersama mereka 
jalani setiap hari. Kemudian mereka pun 
mengikuti kelas Sablon di House of Art 
PKBM OBI sebagai kegiatan ekstrakurikuler 
Mengasah kemampuan mereka pada 
kegiatan sablon, memotivasi mereka untuk 
mendalami apa yang sedang mereka 
pelajari dan membuka kesempatan 
mereka untuk mengembangkan diri dan 
berkarya, serta menggali potensi yang 
ada pada mereka, itu menjadi tujuan dari 
House of Art. Di tempat inilah mereka 
dibimbing dan dilatih bersama-sama 
dengan siswa lainnya. Ada yang bertahan 
dan ada juga yang tidak. Mereka memilih 
bertahan karena mereka ingin mendalami 
dunia sablon dan konveksi lebih lagi. 
Kini ketiganya telah menyelesaikan 
pendidikan Paket C (setara SLTA) di PKBM 
OBI, selepas Paket C mereka kini dapat 
menikmati hasil dari ketekunan mereka. 
Sudah satu tahun lebih mereka bekerja 

OBI INSPIRASI10

TIGA SAHABAT 
MERAIH MIMPI

Penulis : Krismina Dwi ;  Foto  : Andrew Manurung
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“Kalau saya, saya ingin ke4 adik-
adik saya berhasil, saya akan 

membiayai mereka karena mereka 
harus mendapat pendidikan yang 

baik,” kata Rizaldi. 
Demikianlah penuturan ketiga 

sahabat tersebut, ketika kami 
datang untuk mengunjungi 

mereka ditempat kerjanya.  
Memang mimpi harus diusahakan, 

ia tidak datang begitu saja. Berjalan 
dalam proses pendewasaan 
merupakan  langkah untuk 

mewujudkan mimpi tersebut, dan 
hal ini sudah dijalani oleh tiga 

sahabat yang sama-sama berjuang 
untuk meraih mimpi tersebut. 

“
Kini ketiganya telah 
menyelesaikan pendidikan 
Paket C (setara SLTA) 
di PKBM OBI, selepas 
Paket C mereka kini dapat 
menikmati hasil dari 
ketekunan mereka. Sudah 
satu tahun lebih mereka 
bekerja pada perusahaan 
yang sama  yang bergerak di 
bidang sablon dan konveksi 
di Kelapa Gading, Jakarta 
Utara. 



Karena cinta dan harapan 
membangun generasi muda 
yang berkarakter, Obor Berkat 

Indonesia tetap hadir  melalui Program 
PKBM di Tanah Merah dan Rusun 
Punis Elok. Sebanyak 72 siswa pada 
tahun ini berhasil menyelesaikan Ujian 
Kesetaraan.  Ujian yang terbagi dalam 
tiga jenjang program Pendidikan 
yaitu Paket A setara SD melalui Ujian 
Sekolah Berstandart Nasional (USBN) 
dilaksanakan pada tanggal 16-19 April 
2018. Sementara Paket B setara SMP 
mengikuti Ujian Nasional Berbasis 
Komputer (UNBK) pada tanggal 4-7 
Mei 2018. Sama halnya dengan Paket 
B, Paket C juga mengikuti UNBK pada 
tanggal 27-30 April 2018.
Para siswa tampak senang telah 
diberi kesempatan bersekolah dan 
menyelesaikan Ujian mereka untuk 
mencapai masa depan penuh harapan.  
bahkan keluarga mereka.
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UNBK PKBM
Penulis : Yolian Talakua ;  Foto  : Lapang Ari


