Berita: PDM Kabupaten Banjarnegara

Wisata Ceria Anak Jemblung bersama MDMC Banjarnegara,
dari Selomanik ke Rumah Dinas Bupati.
Minggu, 25-01-2015

Muhammadiyah Disaster Management Center PDM Banjarnegara bersama dengan anak-anak korban
longsor jemblung hari ini (Ahad, 25/01) melaksanakan kegiatan Wisata Ceria di Taman Rekreasi Marga
Satwa Seruling Mas Banjarnegara. Kegiatan ini diikuti oleh 35 anak, 5 diantaranya balita disertai para
orang tua / pendamping.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari program sekolah ceria yang di koordinir oleh divisi psiko anak
MDMC PDM Banjarnegara dibantu oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan.

Rombongan peserta wisata ceria sampai di lokasi TRMS pukul 09.00 WIB yang kemudian dipandu oleh
tim berwisata melihat-lihat aneka jenis binatang di TRMS Seruling Mas. Kemudian acara di lanjutkan
dengan outbond yang dilaksanakan di sekitar lokasi wisata.
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Selesai acara outbond peserta di antar bersilaturahim dengan Bupati Banjarnegara di Rumah Dinas
Bupati. Kurang lebih pukul 13.30 WIB beliau Bapak Bupati beserta Ibu hadir menyalami satu persatu
anak-anak beserta orang tua pendamping. Beliau memberikan motivasi kepada para korban, meminta
agar mereka senantiasa dapat bersabar menghadapi ujian hidup. Bupati juga mengatakan akan
berusaha sebaik-baiknya melayani kebutuhan korban dan juga melaksanakan proses relokasi. Setelah
memberikan beberapa pengarahan dan motivasi kepada anak-anak, Bupati memberikan kesempatan
kepada mereka untuk dapat melihat secara langsung Rumah Dinas yang selama ini menjadi kediaman
beliau. Kesempatan itu disambut ceria oleh semua yang hadir, baik anak maupun orang tua. Mulai dari
melihat-lihat isi rumah hingga petarangan, hingga berfoto bersama dengan Bapak dan Ibu Bupati.

Kegiatan silaturahim tersebut menjadi akhir rangkaian kegiatan hari wisata ceria ini, hingga pukul 14.30
mereka berpamitan dan kembali ke Dusun Aliyan, tempat dimana mereka tinggal sementara menunggu
proses relokasi dari pemerintah selesai.

Wisata ceria ini merupakan rangkaian kegiatan dari program sekolah ceria yang dilaksanakan oleh
MDMC PDM Banjarnegara. Kegiatan sekolah ceria dilaksanakan setiap hari di waktu sore, kegiatan out
bond setiap hari Ahad, dan setiap dua bulan sekali dilaksanakan wisata ceria di tempat rekreasi sekitar
Banjarnegara, demikian disampaikan Agung Widyanarko selaku koordinator psiko anak MDMC.
Harapannya program sekolah ceria ini bias menjadi kegiatan pemulihan trauma bagi anak-anak yang
menjadi korban, dan juga bisa menjadi sarana kegiatan kreatif anak-anak mengisi waktu luangnya, lanjut
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Agung. [fit-ftpdm]
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