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^Mahasiswa Turut Galang Dana
■  K o rban  L o ngsor d a n  B an jir

PURW O REJO - Sejumlah 
m ahasisw a yang tergabung 
dalam Aliansi M ahasiswa Pur
worejo di Yogyakarta menggelar 
aksi solidaritas berupa penggalan
gan dana untuk korban longsor 
dan banjir di beberapa wilayah 
Purworejo.

Penggalangan dana itu 
dipusatkan di beberapa titik kera
maian di kawasan kota Purwore
jo , Jumat (1/12). Mereka unsur 
mahasiswa Purworejo yang kuli
ah di berbagai kampus Yogyakar
ta seperti U IN , U GM , UNY, 
UMY, UTY, dan Amikom.

Pantauan di lapangan, sedikit
nya 30 aktivis muda ini turun ke 
jalan dengan menenteng kardus 
sambil menyerukan orasi meng
gugah masyarakat setempat dan 
pengguna ja lan  untuk turut 
berempati kepada korban ben
cana alam. Aksi dilakukan di 
beberpa titik seperti, perempatan 
Don Bosco, pertigaan Lengkong, 
Aita Tirta, Alun-alun Purworejo, 
Demangan, Pasar Baledono dan 
sejumlah wilayah lain.

“Aksi galang dana ini sejak dua 
hari yang lalu dan kita awalai 
dengan menggalang dana maha
siswa Puiworejo sendiri di Jogja, 
kemudian sore ini kita turun ke 
jalan,” ungkap kordinator aksi 
galang dana, Irvan Afrianto.

Diamenilai, meski hanya gerak
an kecil, namun aksi tersebut meru
pakan bentuk solidaritas kepedu
lian mahasiswa Baginya aksi ter
sebut merupakan gerakan konkret 
dari kelompok mahasiswa yang 
mencoba meringankan beban dari 
warga terkena musibah.
Sisihkan Harta

Irvan berharap m asyarakat 
berkenan menyisihkan sebagian 
hartanya sebagai wujud kepedu
lian terhadap para korban yang 
saat ini membutuhkan tali kasih. 
Meski sedikit, namun jumlah itu 
sangat berarti mengingat kondisi 
korban saat ini tengah kerepotan 
lantaran tertimpa musibah.

•“Kami juga kampanye gerakan 
peduli ini ke sosial media, kita 
ajak m asyarakat khususnya 
kalangan mahasiswa Purworejo
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untuk sedikit membantu saudara- 
saudara kita yang sedang tertimpa 
musibah,” imbuhnya.

Direncanakan, aksi akan ber
lanjut dan akan disalurkan lang

sung ke beberapa wilayah Pur
worejo yang terkena bencana. 
Sementara itu, puluhan mahasis- 
w adari Ikatan Pelajar Nahdlatul 
Ulama dan Ikatan Pelajar Putri 
N ahdlatul U lam a (IPNU - 
IPPNU), serta Pergerakan Maha-

sis Islam Indonesia (PMII) juga 
turut melakukan aksi yang sama 
di beberapa lokasi berbeda. Bah
kan sempat menyatu di satu titik 
penggalangan dana, sehingga ter- 
cipta kebersamaan membangun. 
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