Berita: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar

Bukan Sekedar Reuni 212, Tim Lazismu SMA Muhi
Karanganyar Bawa Tim Kebersihan dan Ambulance Tim
Medis ke Monas
Minggu, 02-12-2018

KARANGANYAR - Gelaran Reuni Akbar Aksi Damai Mujahid 212 tahun 2018 yang digelar di Silang
Monas Jakarta Pusat, Ahad (02/12) telah menggerakkan semangat sebagian umat islam Indonesia
sebagai sebuah media silaturahim, ukhuwah dan cinta NKRI. Pun dengan keluarga besar Lazismu SMA
Muhammadiyah 1 Karanganyar yang terdiri dari tim medis dan kebersihan yang berjumlah belasan orang
ikut terlibat dalam acara reuni tersebut.

Dipimpin secara langsung oleh Kepala SMA Muhammdiyah 1 Munfarid, yang sekaligus merupakan Ketua
Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Karanganyar rombongan reuni 212
Lazismu SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar berangkat sabtu (01/12) meuju Jakarta. Menggunakan
armada ambulance dan pick up layaanan umat Lazismu SMA Muhammadiyah mengangkut 3 tim medis
dan delapan tim kebersihan.

“Selain membawa ambulance Layana Lazismu kami juga membawa sebuah armada pick up untuk
membawa bekal air minum dalam kemasan yang akan kita bagikan kepada jama’ah yang hadir di lokasi
reuni aksi damai 212” kata Munfarid.

page 1 / 2

Berita: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar

Munfarid juga menambahkan jika rombongan yang dibawanya untuk diepersiapkan sebagai relawan
medis dan kebersihan. “Rombongan ini tidak sekedar untuk melakukan aksi damai reuni 212, tetapi juga
untuk membantu peserta aksi yang membutuhkan bantuan akibat gangguan kesehatan. Bahkan
teman-teman ini memawa kantong-kantong sampah yang akan digunakan untuk membantu
membersihkan sampah-sampah sisa aksi damai” tambah Munfarid.

Dari foto-foto yang dikirimkan ke penulis pada saat acara berlangsug, rombongan reuni 212 dari Lazismu
SMA Muhammadiyah 1 Kabupatem Karanganyar tampak memberikan layanan kesehatan terutama
kepada jama’ah ibu-ibu yang kecapaian salah satunya bernama Masytoh dari Bekasi, membagikan air
minum dalam kemasan dan juga menggunakan kantong-kantong plastik berlabel Lazismu untuk
menampung sampah sisa-sisa makanan yang berserakan.

Dwi Sugeng salah satu peserta reuni 212 dari SMA Muhi Karanganyar mengatakan jika ia merasa sangat
bergembira dan bersyukur bisa terlibat langsung pada acara reuni akbar 212 tahun 2018 ini. “Senang,
bersyukur dan bangga rasanya bisa berkumpul dengan saudara-saudara muslim dari seluruh Indonesia.
Ini suatu pengalaman yang sangat berkesan dan tidak akan terlupakan” kata Dwi Sugeng. (MPI PDM Kra
- JOe). Gambar : Munfarid.
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