UMA dan Pertamina Bantu Psikososial Anak-Anak Pengungsian

Pertamina Marketing Operation Region I bersama Fakultas Psikologi Universitas Medan Area
(UMA) memberikan bantuan psiko sosial kepada anak-anak di posko pengungsian yang berada di
Universitas Karo (UKA) di Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe, Kabupaten Karo.
Sebanyak 400 anak ceria mengikuti program games dari delapan orang Tim Fakultas Psikologis
UMA dipimpin oleh Khairul Anwar pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas
Psikologis UMA dengan membagi beberapa kelompok anak-anak secara jadwal pagi dan sore
selama tiga hari di Posko Pengungsian.
Serta tampak hadir Assistant Customer Relation PT Pertamina (Persero) MOR I, Sudarman dan
Assistant Community Development PT Pertamina (Persero) MOR I, Brasto Galih Nugroho dalam
bantuan psiko sosial berupa hiburan dan games kepada anak-anak pengungsian.
Maksud tujuan ini agar dapat memberikan ketabahan mental dan meringankan beban psikologis
anak-anak di pengungsian. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari diharapkan anak-anak
pengungsian mendapatkan hiburan dan keceriaan selama tinggal di Pengungsian.
Kegiatan bantuan psikososial khusus untuk anak dilakukan dengan cara belajar dan bermain yang
menyenangkan untuk mengatasi rasa cemas, takut dan terkejut atau berbagai bentuk gangguan
emosi yang dialami akibat situasi musibah bencana. Antara lain kegiatannya dengan mengajak
anak-anak
untuk
menggambar
dan
mewarnai
bersama
dan
kegiatan
menyenangkan lainnya seperti bernyanyi yang mampu meringankan beban para korban.
Sementara itu salah satu anak bernama Tantri (11) bersama adiknya Riana (7), merasa bergembira
mengikuti kegiatan yang diberikan dari Tim Pertamina bersama UMA dalam memberikan hiburan
dan games.

Tantri yang masih duduk di kelas 6 dan adiknya kelas 1 SD harus tinggal di pengungsian sejak
Gunung Sinabung Erupsi sejak 2 pekan lalu meninggalkan rumah bersama kedua orang tuanya
dari Desa Kutambelin yang hanya 5 Km dari Gunung Sinabung.
Sebelumnya pada hari yang sama, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I bersama
Hiswana Migas memberikan 50 Tabung Gas Elpiji 3 Kg bersama isinya serta Beras, Gula, Minyak
Makan dan Air Mineral kepada Posko Tanggap Darurat Penanganan Becana Gunung Sinabung
(PBGS) Kabupaten Karo, diterima langsung oleh Komadan Satgas Bencana Sinabung, Letkol.
KAV. Meyer Putong, SH di Posko Utama PBGS Kab. Karo.

