Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU),
Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dan Klinik
Rumah Sakit Khodijah, serta tidak ketinggalan
personil Banser Kabupaten
Blitar Jawa Timur mengadakan bedah rumah dan pengobatan gratis.
Sasaran bedah rumah dilakukuan di tempat warga bernama Mohari, warga RT 6
Desa Krenceng, Kecamatan Nglegok. Kegiatan melibatkan 25 orang relawan dari
NU dan masyarakat sekitar.
Selain bedah rumah, juga dilakukan pengobatan dan perawatan terhadap istri
Mohari yang menderita sakit gondok. Selama ini dia tidak mau diobati secara
medis. Namun setelah dilakukan pendekatan oleh tim medis Khodijah, Ibu Mohari
berkenan. Karena kondisinya sudah kronis, maka harus dirujuk ke rumah sakit
dengan menggunakan kendaraan ambulance milik Klinik Rumah Sakit Khodijah.
“Alhamdulillah Ibu Mohari mau dioperasi. Begitu dia mau, oleh tim kesehatan
langsung dibawa ke KRI Khodijah Blitar untuk menjalani operasi,’’ ujar Ketua
LPBI NU Kabupaten Blitar, Imam Karya Bhakti.
Sebagaimana diketahui, 31 Maret telah terjadi musibah angin puting beliung di
wilayah Kecamatan Nglegok Blitar. Peristiwa itu telah banyak merusak berbagai
aset milik masyarakat. Meliputi kerusakan lahan pertanian, tempat tinggal,
sara umum jaringan listrik dan jaringan telepon.
Dari pantaun LPBI NU Blitar, ada sekitar 228 rumah mengalami kerusakan dengan
rincian sekitar 25 rumah rusak berat 213 rusak ringan. Kerusakan tinuersebar
di wilayah Desa Krenceng, Kemloko, Jiwut, Ngoran, Kelurahan Penataran.
Terkait dengan itu, Tim Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar
terdiri dari LPBI NU, LAZISNU, Banser dan KRI Siti Khodijah melakukan bakti
sosial dengan bedah rumah dan pengobatan gratis terhadap warga. Tadi pagi
melakukan bedah rumah di rumah Mohari, warga RT 6 Desa Krenceng. Kecamatan
Nglegok.

Kegiatan kali ini dihadiri Kepala Desa Krenceng dan Camat Nglegok Agus
Zainal. “Saya sangat berterima kepada NU yang telah memberikan bantuan kepada
warga kami di Desa Krenceng. Kerja sama ini tentunya merupakan wujud dari
sinergitas yang baik dan saling membangun untuk kepentingan umat,’’
ungkapnya.
“LPBI NU akan selalu berkomintmen untuk membantu masyarakat dan mendukung
upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar,’’ tandas Imam Karya Bhakti
selaku Ketua LPBI NU Blitar.

