Pemerintah Desa Gandeng NU, Karang Taruna, Babinsa, dan
Bhabinkamtibmas Tangani Warga Terdampak Musibah Banjir

Journalist: hariprastyo, Tanggal: 27 Jan 2019
MOJOKERTO - Setelah adanya bencana banjir hebat yang menerjang Desa Kertosari pada Hari Jumat
(18/01/2019), banyak relawan dan donatur yang bergerak ikut andil membantu para korban.
Begitu juga dengan pemerintah Desa Kertosari yang tidak tinggal diam. Bersama dengan seluruh perangkat
desa, Kepala Desa Kertosari mengajak Karang Taruna dan NU untuk bersama-sama membantu warga
terdampak banjir (27/01/2019). Selain itu, Koramil dan Polsek Kecamatan Kutorejo juga ikut turun tangan.
"Dana yang terkumpul dalam santunan ini berasal dari Koin NU, karang Taruna, Perangkat Desa, Koramil,
dan Polsek," terang Kepala Desa H. Tantoko.
Jenis bantuan yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kepala Desa
berharap, perbedaan ini bisa dipahami semua warga terdampak.
"Sebagian bantuan diberikan dalam bentuk sembako dan uang secukupnya," ujar H. Tantoko. "ada juga
bantuan untuk membangun kembali tempat tinggal bagi warga yang rumahnya rusak parah, bahkan hanyut,"
lanjutnya.
Bantuan diberikan dengan cara mendatangi secara langsung lokasi warga terdampak bersama-sama dengan
perangkat desa, koramil, polsek, karang taruna, dan pengurus NU. Ada 2 dusun yang mengalami kerusakan
cukup parah, yaitu Dusun Kandangan dan Tambak Suruh.
"Kita akan berangkat bersama-sama ke lokasi terdampak banjir dan memberikan santunan secara langsung
di sana," ungkap Mubin salah satu kepala dusun kepada awak media.

Pemberangkatan dipimpin langsung oleh kepala desa pada pukul 08.45 WIB menuju lokasi terdampak banjir.
"Terima kasih kami sudah dibantu, ini sangat berarti bagi kami," ucap salah satu warga.
"Atas nama Warga dusun Kandangan, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang
telah membantu warga kami, baik dalam bentuk material, tenaga, dan keluagan waktunya," ujar Suliyadi
kepala Dusun Kandangan. "Semoga ini semua menjadi amal baik kita yang diterima oleh Allah SWT,"
tutupnya. (hp)
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