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Alhamdulillah…Studi wisata siswa semester 2 dan 4 SMA Martia Bhakti telah
dilaksanakan dengan sukses.( Photo-photonya..lihat di Gallery )

Sekitar 275 siswa dan 30 guru merasa bangga dan bersyukur, studi wisata
berjalan lancar. Sangat mengasyikkan ya....di PT. Yakult, di kasih yakult
nya + snack nya..wah pokoknya enak tenan....terus tournya ke Lido, di sana
kami
naik rakit rame-rame wah pokoke Asyiikkk.....
Sebelum berangkat jam 06.30, hari Selasa tanggal 26 April 2011, kami di
brifing dulu oleh Bapak Kepala Sekolah….dan tepat pukul 06.45, kamipun
berangkat menuju Sukabumi. Perjalanan sungguh mengasyikkan…apalagi
bisnya AC pula hiii dingin….emang mabhak huebaattt..
Sampai di PT. Yakult Indonesia Persada sekitar pukul 08.45, kemudian
masuk ruang auditorium pukul 09.00 utuk mendengarkan seluk beluk Yakult
dan ada pemutaran film tentang sejarah dan manfaat Yakult…termasuk
pengetahuan tentang bakteri jahat dan bakteri baik…wawasanpun jadi
nambah..cocok dengan pelajaran biologi di sekolah.Para siswa dan Guru
mendengarkan presentasi petugas dengan tenang dan seksama….Apalagi
saat ada sesi Tanya jawab…kamipun sangat antusias menanyakan banyak
hal terutama pengetahuan tentang bakteri…ternyata gak semua bakteri itu
merugikan manusia.
Selesai di ruang Auditorium…kamipun diajak berkeliling pabrik untuk
melihat proses produksi Yakult….wah suasana pabrik sangat bersih dan
steril…begitulah kalau perusahaan asing apalagi Jepang….sangat disiplin
dalam segalanya..pokoknya banyak ilmu yang bisa kami serap.
Kemudian kamipun melanjutkan perjalanan….eit ga lupa kami sholat
berjamaah dulu di Masjid Kawasan Industri, cirikhas mabhak harus
diterapkan di segala tempat, waktu dan keadaan…sholat berjamaah tepat
waktu…
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Akhirnya kamipun sampai di Danau Lido sukabumi sekitar pukul
13.00….terus naik perahu menuju perikanan karamba …pengetahuan pun
nambah lagi…kami dengan antusias mendengarkan pengarahan dari ketua
koperasi perikanan karamba…mulai dari pembibitan, pemeliharaan sampai
panen/ pemasaran….Banyak pertanyaan dari siswa yang diajukan pada
Bapak Ketua Koperasi…..Pengalaman yang tak terlupakan….Mabhak
memang Top…dah…!!!
Alhamdulillah sampai Bekasi sekitar jam 20.00
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