Jalan-jalan ke Museum Yuk
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Hai, Kakak-kakak! Apakah kalian pernah ke
museum? Museum merupakan salah satu tempat yang
harus

kita

datangi.

Kenapa

?

karena

saat

kita

mengunjungi museum tak hanya dapat mengisi waktu
luang tetapi kita akan mendapat informasi-informasi yang
menarik. Seperti yang dilakukan Capaska Jakarta Barat
tahun 2017, pada minggu kemarin tepatnya tanggal 7 Mei
2017 capaska mengunjungi dua museum yang ada di
kota tua. Mereka terlihat sangat bersemangat ketika
mengetahui bahwa mereka akan mengunjungi museum.
Sebelum mereka mengelilingi museum mereka diberi
beberapa tugas yaitu mencatat informasi-informasi yang
terdapat di dalam museum dan mengunggah foto mereka
ketika

mengelilingi

museum

dengan

hashtag

#CapaskaGoesToMuseum.
Museum Bank Indonesia adalah museum yang
pertama mereka kunjungi pada hari itu. Sebelum
memasuki museum, capaska melakukan sarapan terlebih dahulu. Kegiatan pun dilanjutkan dengan membagi menjadi empat kelompok.
Capaskan pun melakukan tugasnya dengan baik, bahkan ada beberapa yang dari mereka sangat serius sekali ketika mencatat
informasi yang menurut mereka menarik. Selanjutnya capaska bergerak menuju Museum Sejarah Jakarta, ketika mulai memasuki
Museum Sejarah Jakarta banyak sorot mata melihat capaska. Menyusuri Museum Sejarah Jakarta cukup berbeda dengan menyusuri
Museum Bank Indonesia, karena di Museum Sejarah Indonesia capaska ditemani oleh pemandu wisata. Setelah menyusuri museum ini
capaska diberi waktu bebas selama 30 menit untuk menyelesaikan tugasnya dan berkeliling di lingkungan sekitarnya. Setelah
mengunjungi museum kegiatan dilanjutkan dengan pengumuman nama-nama yang akan mengikuti seleksi Paskibraka tingkat Provinsi,
serta melengkapi data administrasi untuk seleksi Paskibraka tingkat Provinsi.Dan kegiatan pada hari itu pun telah selesai.
Jika kalian ingin mengetahui apa banyak sejarah, jangan lupa untuk mengunjungi museum. Karena museum adalah hal yang
menyenangkan untuk mencari tau apa itu sejarah. Jika kalian ingin mengunjungi museum, jangan lupa untuk mengunjungi museum
yang ada Jakarta barat. Karena Jakarta Barat terdapat beberapa museum, antara lain adalah Museum Seni Rupa dan Keramik,
Museum Wayang, Museum Sejarah Indonesia dan Museum Tekstil.

