Gelora peduli pada korban banjir bagi Nahdlatul Ulama (NU) Care Lumajang
terus berkobar, Justru NU peduli ini makin melebarkan sayapnya. Kali ini, NU
Peduli ini menyalurkan bantuan bagi korban banjir di kecamatan Kencong
Jember, Rabu, (28/12/18).
Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU Lumajang,
Abdul Majid Ridwan, mengatakan, bantuan Nu Care ini, berasal dari LPBI,
Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LazisNU) dan PCNU Lumajang. Semua
bantuan ini, kita salurkan bantuan melalui Ansor Kencong.
“NU Care ini telah melakukan penilaian pada korban banjir di desa Sidorejo
dan Desa Rowokangkung. Tenyata, dua desa itu telah tercukupi bantuannya,”
ungkapnya.
Atas pertimbangan ini, NU Care Lumajang melebarkan bantuan ke korban banjir
di Kecamatan Kencong. Karena hasil koordinasi dengan PCNU kencong, banjir
Kencong belum surut rata-rata banjir masih setinggi betis orang dewasa.
“Sedangkan amanah bantuan yang datang bagi korban bajir melalui NU Care terus
berdatangan. Agar tepat sasaran, kita menyalurkan ke korban Banjir Kencong,”
timpalnya.
Lebih lanjut, ketua LPBI Ini, NU care Lumajang, menyumbangkan bantuan 40 dus
air mineral, 95 kg beras, 16 dus mie instant, dan dua dus plus satu kresek
pampers. Semua bantuan ini, hal yang paling dibutuhkan oleh korban banjir.

Hasil koordinasi dan penilaian terdampak korban banjir, wilayah kabupaten
Jember ini ada dua kecamatan terdampak banjir. Kecamatan Gumuk Mas dan
Kecamatan Kencong. Ada 986 rumah terendam banjir di Kecamatan Kencong dan ada
445 di kecamatan Gumuk Mas. Banjir ini akibat tanggul sungai Jatiroto jebol
sepanjang 50 meter di wilayah Kencong,” tambahnya.
“Karena masih banyaknya rumah terendam banjir, kebutuhan yang paling
mendesak, beras, obat-obatan, bedak gatal-gatal, selimut sarung dan tikar,”
ungkapnya.
Sedangkan di beberapa titik di dua kecamatan itu, telah surut. Para korban
membutuhkan penanganan pasca banjir, cat tembok dan pembersih lantai untuk
membersihkan fasilitas umum, seperti sekolah, musholla dan masjid. NU care
akan terus menggalang bantuan bagi korban banjir.
“Alhamdulillah, bantuan NU Care Lumajang dan LPBI Jawa Timur yang telah
meringankan penderitaan korban banjir,” ceritanya, sambil menirukan ucapaan
dari Kasat Korcab Ansor kencong.

