Pemprov Sumut Bantu Korban
Gempa Palu

Ilustrasi – Seorang warga melintas di
Perumnas Balaroa yang terdampak gempa,
Palu, Sulawesi Tengah. Gempa berkekuatan
7,4 skala richter yang mengguncang wilayah
tersebut pada Jumat (28/9) menghancurkan
rumah warga dan warga terpaksa mengungsi
ketempat yang lebih aman. (Foto:
LintasMedan/JPNN)
Medan, 2/10 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
(Sumut) memberikan bantuan untuk para korban gempa tektonik
dan tsunami yang menguncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah
pada Jumat, (28/9).
“Sumatera Utara harus benar-benar hadir untuk Palu dan
Donggala, sehingga secepatnya bantuan logistik ini harus kita
kirim untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang
menjadi korban gempa dan tsunami di sana,” ujar Gubernur
Sumut, Edy Rahmayadi di Medan, Selasa.
Edy Rahmayadi yang didampingi Wagub Sumut Musa Rajeksah,
menyatakan hal itu saat menerima audiensi Kepala Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut Riadil
Akhir Lubis dan Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumut
Roni Romantika.
Pada kesempatan itu, Gubernur berpesan agar tidak hanya
jajaran Pemprov Sumut yang memberikan bantuan, namun diimbau
agar seluruh masyarakat Sumut turut serta untuk
berpartisipasi.
“Ini saatnya kita menunjukkan solidaritas sesama anak bangsa,
sebab bencana gempa dan tsunami seperti yang terjadi di Palu
dan Donggala tidak bisa diduga-duga,” ujarnya.
Menurut Edy, bantuan logistik berupa makanan dan minuman
sangat dibutuhkan oleh puluhan ribu pengungsi korban gempa dan
tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah.
Oleh karena itu, Pemprov Sumut juga telah membuka rekening
penggalangan dana, guna mempermudah masyarakat memberikan
donasinya.
“Kita juga turut menggalang bantuan berupa sarung, selimut,
dan bahan pokok yang bakal sangat dibutuhkan oleh korban gempa
Palu,” kata Edy.
Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis mengatakan pihaknya akan
bekerjasama dengan ACT segera mengirimkan bantuan logistik
dari Pemprov Sumut ke Palu dan Donggala.
“Kita akan menggandeng ACT sebagaimana arahan dari Bapak
Gubernur Sumut untuk segera mengirimkan bantuan logistik
berupa beras dan kebutuhan pokok lainnya yang diperkirakan
jumlahnya mencapai 1.000 ton,” ujar Riadil.
Bagi masyarakat yang ingin memberikan donasi terhadap korban
bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, kata dia,
dapat dikirim ke nomor rekening 005301004590301 (BRI) A.N BPP
175 BPBD Provinsi Sumut. (LMC-02)

