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Ketua Persit KCK Koorcab Rem 071 PD IV/Dip : Membudayakan lagi
Mendongeng, Agar Anak Tahu Sejarah, Moral dan Akhlak

NUSANTARAEXPRESS, BANYUMAS - ]Hal tersebut disampaikan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 071 PD
IV/Dip Ny.Evi Julianti Suhardi dalam jumpa persnya pada acara Mendongeng Islam dalam rangka Memperingati Hari Ibu dan HUT
Ke-56 Korps Wanita TNI AD (Kowad) Tahun 2017, Kamis (28/12) di Museum Jenderal Soedirman Karanglewas Purwokerto Barat
Banyumas.
Dikatakan, budaya mendongeng saat ini yang biasa dilakukan para ibu terhadap anaknya sudah jarang dan bahkan hampir punah
dikarenakan banyak orang tua terutama para ibu tidak memanfaatkan lagi cara-cara edukasi seperti yang dilaksanakan ini untuk
mendidik putra-putrinya dengan alasan kesibukan, sehingga tidak memiliki waktu lagi untuk mendongeng kepada anak-anaknya.
"Dengan kegiatan yang kita laksanakan ini, untuk menggugah kembali semangat orang tua, agar budaya mendongeng kembali
dibudayakan oleh para ibu, agar anak-anak kita tahu akan sejarah, tah moral dan tahu akhlak", ungkapnya.
"Dengan apa yang kita lakukan tadi, dengan membagikan buku-buku bacaan, agar para ibu dapat aktif memberikan dongeng kepada
anak-anaknya", terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 071 PD IV/Dip berharap kedepannya ada lomba
mendongeng di kalangan ibu-ibu, karena mendongeng tidak hanya untuk anak-anaknya. Mendongeng juga dapat untuk orang tua
dan dapat juga anaknya yang mendongeng untuk orang tuanya.

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/2 |

This page was exported from Export date: Tue Apr 24 22:34:17 2018 / +0000 GMT

"Tujuan dari kegiatan ini, kita ingin menanamkan rasa cinta terhadap NKRI kepada anak-anak, karena anak-anak kita adalah
generasi penerus bangsa yang harus kita persiapkan sejak dini, agar mereka kelak menjadi generasi penerus bangsa yang mempunyai
karakter dan jiwa patriotisme dan nasionalisme agar bangsa Indonesia menjadi bangsa pemenang. Disamping itu, agar mereka selalu
cinta dan sayang terhadap orang tua dan agar kelak anak-anak menjadi anak yang berguna dalam meraih cita-citanya", terangnya.
Pada kesempatan yang sama pula, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 071 PD IV/Dip menyampaikan, kegiatan
mendongeng selain dalam rangka memperingati Hari Ibu, juga dalam rangka HUT Ke-56 Kowad.
Dikatakan, kegiatan memperingati HUT Kowad, agar para peserta terutama anak-anak yang hadir dapat termotivasi dan tergugah
semangatnya untuk meraih impian dan cita-citanya kelak.
"Apa yang dilakukan para prajurit-prajurit Wanita TNI AD tadi, selain agar mereka tahu tugas dan kiprah prajurit-prajurit wanita
TNI AD tersebut, juga untuk memotivasi dan menggugah semangat anak-anak agar kelak mereka dapat menggapai cita-citanya
kelak. Karena untuk menggapai dan meraih cita-cita, impian dan harapan, harus dilakukan sedini mungkin agar mereka tidak
terombang ambing atau ragu dalam melangkah untuk menyongsong masa depannya", ungkapnya. [Prabowo
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