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Awal tahun 2016, tepatnya 13 FebruariÂ PMMC - GPFI dan Panti Asuhan SOS Children
Village menggelar acara bakti sosial di Taman Cibodas Jawa Barat. Acara Baksos
direncanakan akhir tahun 2015 dan disusun kepanitiaan oleh pengurus PMMC.

Rapat panitia pertama di bulan Desember 2015, dilaksanakan di ruang aula Panti Asuhan SOS
Children Village di Cibubur Jakarta Timur dan rapat kedua bertempat juga di SOS Children
Village Cibubur. Dalam rapat tersebut membahas mengenai susunan acara, anggaran dan jenis
permainan.

Keberangkatan menuju taman Cibodas berkumpulÂ di lapangan panti asuhan SOS Children
Village Cibubur. Anak-anak dan ibu asuh yang ikut berwisata berjumlah 300 orang. Anak panti
asuhan yang ikut berwisata mulai dari usia balita hingga dewasa.

Panita acara bakti sosial sudah mempersiapkan berbagai atribut berupa kaos, topi, tas dan alat
tulis untuk sekolah. Kaos yang disiapkan oleh panitia berwarna kuning dan topi berwarna biru
navy. Dan semuanya mendapat apa yang telah disiapkan oleh panitia bakti sosial.

PMMC menyediakan dua bus pariwisata untuk mengantar anak-anak dan ibu asuh menuju
taman Cibodas. Bus diberangkatkan pukul 05:00 WIB dariÂ panti asuhan SOS Children
Village. Semua yang berangkan dan menuju ke acara bakti sosial menggunakan kaos berwarna
kuning dan bertopi biru.

Tenda dan panggung di tempat acara sudah dipersiapkan oleh panita dari PMMC dan SOS
Children Village sejak kemarin sore. Tak ketinggalan ahli atau pawang hujan disiapkan oleh
panitia untuk antisipasi hujan ditengah acara berlangsung. Tas berbahan kain didalamnya
disediakan mantel hujan untuk menghindari supaya tidak basah saat hujan.

Acara bakti sosial dibuka oleh ketua umum bapak Kendrariadi Suahanda. Menurut
beliau,"Acara bakti sosial dengan SOS Childrens Village Cibubur merupakan kegiatan rutin
setiap tahun, kalau tahun 2015 kita mengadakan di Aula SOS Childrens Village Cibubur dan
tahun ini kita ingin mengajak bertamasya anak-anak dan ibu asuh panti asuhan SOS Childrens
Village Cibubur yakni di Taman Cibodas, dan ini usulan dari anak-anak panti asuhan dan
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pengurus PMMC".

Dalam acara tersebut, PT. Actavis Indonesia, PT. Dian Cipta Perkasa, PT. Genero, PT. Avesta
Continental Pack, PT. Dian Langgeng Mandiri, dan beberapa pengurus memberikan
sumbangan untuk anak-anak panti asuhan SOS Childrens Village Cibubur.

Berbagai permainan dalam acara bakti sosial, melibatkan pengurus PMMC, ibu asuh dan
anak-anak panti asuhan. Permainan yang disuguhkan oleh panitia antara lain, merias teman
dengan mata tertutup, membagikan tongkat dengan berbaris, menciptakan jingle atau slogan
acara bakti sosial. Semua acara permainan dilakukan dalam bentuk tim.

Acara bakti sosial berakhir pada sore hari, semua tim yang ada mendapatkan hadiah dari
panitia bakti sosial. Dan semua berkumpul untuk foto bersama di depan panggung dan di
lapangan volly berbaris membentuk kata PMMC & SOS untuk diambil video melalui drone.

Â

Semua anak-anak dan ibu asuh, kembali berkumpul di pelataran parkir bus yang sudah
dipersiapkan oleh panitia. Rasa gembira anak-anak membuat PMMC bangga bisa saling peduli
dan berbagi. Pengurus PMMC akan mengagendakan kembali tahun depan dengan konsep
acara yang berbeda. (tph)
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