Tanggap Bencana, Pemuda Karang Taruna bersama IPNU IPPNU
Lakukan Penggalangan Dana

Journalist: hariprastyo, Tanggal: 27 Jan 2019
MOJOKERTO - Bencana banjir yang terjadi pada hari Jumat (18/01/2019) di Desa Kertosari Kutorejo
Mojokerto masih terus menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, kelompok pemuda yang tergabung dalam
Karang Taruna, IPNU, dan IPPNU Desa Kertosari bergerak untuk membantu warga yang menjadi korban
banjir (27/01/2019).
Sejak pukul 08.00 WIB, pemuda karang taruna terlihat sudah berkumpul di balai Desa Kertosari. Mereka
menggunakan seragam dengan kombinasi warna merah, putih, dan hitam dan IPNU dengan seragam batik
berwarna hijau.
"Titik kumpul pertama dalam acara pemberian bantuan ini ada di Balai Desa," terang Farid salah satu
anggota karang taruna. "kami sudah sepakat untuk datang pukul 08.00 WIB," lanjutnya.
Pada pukul 08.45 WIB, para pemuda tersebut berangkat ke lokasi terdampak banjir dengan dipimpin kepala
desa. Terlihat ada puluhan anggota karang taruna dan beberapa anggota IPNU-IPPNU yang terlibat aktif
dalam kegiatan donasi ini. Mereka sangat kompak dan antusias dalam kegiatan ini.

"kami ikut prihatin atas kejadian banjir kemarin," ujar Utomo ketua karang taruna Dusun Kandangan.
Sebelumnya, pemuda karang taruna bersama IPNU-IPPNU se-Desa Kertosari telah melakukan koordinasi
dan rapat bersama.
"kami sudah melakukan koordinasi dengan ketua karang taruna di masing-masing dusun yang ada di desa
Kertosari," terang Fauzi Ketua Karang Taruna Desa Kertosari. "Mereka sepakat untuk melakukan aksi
penggalangan dana," lanjutnya.
Berdasarkan kesepakatan bersama, maka Rabu (23/01/2018) para pemuda mendatangi rumah warga satu
persatu untuk melaksanakan penggalangan dana.
"Kami melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga untuk melakukan penggalangan dana ini," ujar salah
satu anggota.
Setelah dana terkumpul, karang taruna dan IPNU melakukan penghitungan perolehan dana tersebut di
kediaman Ketua Karang Taruna, Fauzi, di Dusun Tegalrejo Desa Kertosari Kutorejo Mojokerto.
"Kami melakukan penghitungan hasil penggalangan dana," terang Fauzi. "Kami lakukan penghitungan
bersama sebagai wujud transparansi keuangan," tutupnya. (hp)
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