Di tengah wabah
corona, Satgas Covid-19 PCNU Kota Tangerang Peduli bersama lintas agama
membagikan makan gratis berupa nasi bungkus kepada sejumlah masyarakat
seperti tukang becak, supir angkot, ojek online, tukang parkir, dan pedagang
kaki lima. Sabtu (09/05/2020).
Kegiatan yang bertajuk “Gerakan Kemanusiaan, Dialog Kebangsaan” ini dibuka
dengan dialog dan pembacaan doa bersama dipimpin ketua Tanfidziyyah NU Kota
Tangerang H. Dedi Mahfudin disalah satu ruangan Pondok Pesantren
Roudlotussalam Cimone, aksi yang bertujuan mempererat persatuan dalam menekan
penyebaran wabah serta berbagi kebaikan di bulan suci ramadhan ini dihadiri
langsung oleh tokoh dari komunitas lintas agama (Islam, Kristen, Konguchu,
Buddha, Hindu, Katolik) dan Badan Otonom (Banom) NU.
Sambil menunggu berbuka puasa, selanjutnya petugas yang terdiri dari
perwakilan komunitas lintas agama ini langsung terjun kelapangan untuk
membagikan sebanyak 2500 nasi bungkus.
Ketua Satgas Covid-19 PCNU Kota Tangerang Peduli Nurhidayat menyatakan bahwa
dengan persatuan dan mematuhi protokol pemerintah, wabah akan segera berlalu.
“Kalau kita mau bersatu dan bersama-sama dalam menghadapi pandemi Covid-19
ini, dan mau disiplin dalam mematuhi anjuran pemerintah, saya yakin mata
rantai Covid-19 akan putus dan corona akan segera hilang dari Indonesia”,
paparnya.
Nasi bungkus merupakan hasil donasi Satgas Covid-19 PCNU beserta komunitas
lintas agama, nasi bungkus tersebut kemudian dibagikan di enam titik berbeda,
seperti di sepanjang jalan Gatot Subroto hingga Robinson, Karawaci menuju
Palem Semi Lippo, Cibodas sampai Bitung, Jalan M.Toha ke arah RS. Annisa,
Banjar Wijaya sampai Cipondoh, dan Cikokol hingga Kebon Nanas sebelum BSD.
Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU Kota Tangerang
Fahrijal menambahkan bahwa ia pun berharap agar pandemi ini segera berlalu.
“Semoga wabah pandemi covid-19 ini segera putus dan hilang serta musnah dari
indonesia maupun dunia”, tandasnya.

Mewakili Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Tangerang, Gusti
menyampaikan kesan, harapan serta dukungannya terhadap aksi kemanusiaan
ditengah wabah.
“Kita (PMII) apresiasi terhadap aksi kemanusiaan seperti sore ini, kita pun
berharap agar wabah ini segera berakhir, dan kami pun akan siap jika
dilibatkan dalam kegiatan semacam ini”, tandasnya. (Red SI)

