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Selain Bantuan Uang Muhammadiyah Karanganyar Mengirin
Bantuan Barang Untuk Korban Gempa NTB
Selasa, 04-09-2018

KARANGANYAR - One Muhammadiyah One Respon menjadi tagline komitmen Persyarikatan yang
didirikan KH. Ahmad Dahlan dalam ikut serta memabantu meringankan beban saudara yang sedang
tertimpa musibah. Setelah melalui intruksi pengumpulan donasi uang peduli gempa NTB, Pimpinan
Daerah Muhammadiyah melalui Lazismu mengadakan pengumpulan donasi bantuan barang dan
obat-obatan. Ahad (02/09) bertempat di Kecamatan Alas Barat dilakukan penyerahan secara langsung
barang bantuan dari warga Muhammadiyah Karanganyar kepada masyarakat terdampak bencana.

Misi penyerahan bantuan barang yang dikirim secara langsung menggunakan armada angkutan darat,
secara simbolis diserahkan oleh Sekretaris PDM Karanganyar Sarilan M. Ali mewakili warga
Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. Adapun barang yang diserahkan terdiri dari tenda sejumlah 39
paket, terpal plastic 230 paket, pempers bayi 163 paket, pembalut wanita 55 dos, selimut 120 buah dan
bahan makanan instan maupun obat-obatan.

Sementara itu menurut Ketua PDM Karanganyar Muh. Samsuri, pihanya telah menyalurkan bantuan dari
warga Muhammadiyah Karanganyar tidak kurang dari 350 juta baik berupa uang tunai melalui Lazismu
maupun pengiriman barang obat-obatan dan tenaga medis/rescue. “Tidak kurang dari 35o juta yang
sudah kita salurkan sebagai bentuk keperdulian kepada saudara-saudara kita di NTB” kata Muh.
Samsuri disela-sela acara dialog Ideopolitor beberapa waktu yang lalu.
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Pemberangkatan tim bantuan barang dari PDM Karanganyar dilepas pada Kamis (30/08) oleh ketua
Lazismu PDM Karanganyar bersama ketua LPB/MDMC Aditya Nurcahyo bertempat di halaman SMA
Muhammadiyah 1 Karanganyar. “Ini kali pemberangakatan ke-4 kalinya tim ke NTB setelah
berkolaborasi dengan tim dari PWM Jawa Tengah, kali ini kita berangkatkan mandiri meskipun secara
laporan tetap terkoordinasi dengan Wilayah dan Pimpinan Pusat. Untuk kali ini kita focus bantuan berupa
barang khusunya yang utama adalah tenda/terpal serta kebutuhan pokok, bayi dan perempuan” kata
Munfarid yang juga kepala SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar ini.

PDM Karanganyar dalam surat tugasnya kali ini menunjuk lima orang dibawah pimpinan Sekretaris
LPB/MDMC Ngadiman untuk secara langsung mengawal pengiriman barang bantuan dengan
mendatangkan sopir armada truck langsung dari Kecamatan Alas Barat NTB. Petugas yang merupakan
anggota LPB/MDMC bersama tenaga medis dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, dengan
menggunakan armada mobil ambulance mengiringi truck pembawa bantuan sampai dilokasi pada
tanggal 02 September dinihari.

Bantuan yang diserahkan langsung oleh Sekertaris Pimpinan Daerah muhammadiyah Karanganyar
Sarilan M. Ali kepada Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah ( PDM ) Sumbawa , Kamaludin di
teruskan kepada warga di Alas Barat.

“Bantuan yang di serahkan ini merupakan wujud silaturahmi dan kepedulian terhadap warga korban
bencana gempa yang sebagian besar adalah warga Muhammadiyah , kami ikut merasakan dampak
psikis, material maupun kerusakan akibat gempa. Para korban semoga tabah dan menjadikan gempa ini
sebagai muhasabah“ kata sarilam M. Ali yang di sampaikan setelah memberikan bantuan di Sumbawa
memelu Telepon.

Sementara tim medis dari RS PKU Muh. Karanganyar bersama anggota LPB/MDMC akan menginap
selama 10 hari kedepan untuk bersama bersinergi dengan warga masyarakat dalam membantu
meringankan beban korban terdampak bencana di Alas Barat NTB. (MPI PDM Kra-JOe/Widada).
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