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TAMAN KELUARGA KITA
Drama “TAMAN KELUARGA KITA” merupakan sebuah drama yang dikemas untu
mengajak semua pihak terlibat turuntangan dalam membangun lingkungan ramah
keluarga yang bertujuan untuk menunjukkan pentingnya para keluarga
membangun lingkungan terdekat yang memungkinkan para keluarga memiliki
ruang untuk berinteraksi dan berkomunikasi, mendiskusikan berbagai persoalan
kehidupan dan mencari solusi berbagai masalah, juga membangun pertetanggaan.
Itulah kehidupan sesungguhnya, dan kualitas hidup keluarga ditentukan seberapa
mampu terkait dan terikat dengan lingkungan terdekatnya.

Drama ini menceritakan kegelisahan pemuda/pemudi yang menangkap terjadinya
penurunan kepedulian dan keinginan berbagi, perlakuan dan penggunaan kata
kasar kepada anak, juga sikap cuek yang tergambar dari lingkungan yang kumuh,
gersang dan tak terurus. Kerinduannya akan lingkungan yang penuh kekerabatan
dan ramah keluarga memunculkan ide perbaikan lingkungan dengan
memanfaatkan lahan kosong untuk membangun taman keluarga. Mereka
menyampaikan ide tersebut dengan sopan dan baik sehingga disambut secara baik
oleh tokoh masyarakat.

Selain memenuhi fungsi fisik ekologis sebagai “Ruang Terbuka Hijau”, “Taman
Keluarga Kita” yang dirancang berfungsi secara social untuk membangun
pertetanggaan yang baik dimana setiap keluarga bisa berkomunikasi dan berdiskusi
mengenai berbagai fungsi keluarga, kondisi ekonomi, pengasuhan anak, aktivitas
remaja, dan kepedulian terhadap keluarga rentan.

Taman Keluarga Kita merupakan wahana yang bisa dilengkapi sarana agar para
keluarga bisa berkumpul, berdiskusi, berbagi, dan peduli terhadap berbagai hal
kehidupan sehari-hari. Para ibu dapat berinteraksi dan mengkomunikasikan
pengasuhan dan mekanisme perlindungan anak, mengembangkan mekanisme
kepedulian dan berbagi. Juga wahana bagi para lansia untuk tetap produktif
berkontribusi seperti membangun perpustakaan dan mendongeng untuk
membangun karakter anak. Demikian halnya para remaja bisa memenfaatkan
taman untuk mengembangkan program PIKR dan GENRE (Generasi Berencana),
dan mengembangkan kreativitas dan keterampilan hidup.
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Drama “Taman Keluarga Kita” menunjukkan bahwa berawal dari kepedulian dan
kemudian diwujudkan dalam langkah-langkah nyata membangun taman sederhana,
dapat mengubah suatu lingkungan yang semula gersang tidak terawat, kini menjadi
tempat dimana para keluarga betah dan dapat melakukan fungsi social dan
lingkungan.
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