Ketuk Pintu Langit, Komunitas Ngopi Berkah Bagi Sedekah
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BLITAR KOTA - Di tengah dampak pandemi virus corona, komunitas Ngopi Berkah melakukan kegiatan
bantuan sosial. Bantuan sosial ini diberikan kepada masyarakat di wilayah Kota Blitar, dengan membagikan
sembako pada tukang becak, Jum'at (10/04/2020).
Komunitas yang anggotanya dari berbagai profesi, cepat tanggap apa yang dialami para abang becak,
sehingga melakukan aksi bagi sembako, dengan moto Jum'at Berkah. Karena dengan himbauan pembatasan
sosial (social distancing) yang diberlakukan pemerintah membuat abang becak ini sepi penumpang, sehingga
mereka tidak punya penghasilan.
Menurut penuturan tukang becak yang bernama, Kasianto (50) warga Pakunden Kota Blitar yang mangkal
dipasar Legi Kota mengatakan, akibat Virus Corona ini dan pembatasan sosial (social distancing) sekarang
becaknya sepi penumpang.
"Dari Pemerintah Kota Blitar belum ada tindak lanjut terkait bantuan kepada rakyat miskin. Saya hanya
menerima PKH saja, sementara bantuan yang lain belum pernah," keluhnya.
Sampil mengusap peluh di dahinya, Kasianto mengeluhkan belum dapat uang dari hasil narik
becaknya.Sampai sore hari ini, dia belum mendapatkan hasil sedikitpun, sedangkan dirumah sudah ada 4

orang yang menunggu dirinya untuk dinafkahi.
"Harus bagaimana lagi mas, memang sepi penumpang. Kita bersyukur dapat sembako dari Ngopi Berkah,
lumayan bisa buat makan besok," papar, Kasianto sambil menaruh sembako dibecaknya.
Sementara itu anggota Komunitas Ngopi Berkah, Khoirul Sholeh, saat dikonfirmasi menjelaskan, aksi ini
dilakukan karena keprihatinannya terhadap para tukang becak yang sepi penumpang akibat Virus Corona.
Bakti sosial pembagian sembako ini sudah yang kedua kalinya diantaranya jum'at kemarin dan sekarang.
Pembagian sembako sementara ditargetkan wilayah Kota Blitar.
"Insya Allah bila Kota Blitar sudah selesai semua, kami akan melanjutkan ke wilayah lainnya. Dengan
dibagikannya sembako ini, sebagai sedekah kepada yang membutuhkan. Hal ini untuk mengetuk pintu
langit, dengan bersedekah bisa dijauhkan dari balak dan bencana," Imbuhnya.
Bambang Wisnu Widono juga anggota Ngopi Berkah mengatakan, komunitas Ngopi Berkah mendapatkan
dana dari iuran anggota dan para donatur yang selama ini mempercayai Komunitas. Banyak donatur dari
pengusaha Blitar yang telah menyumbangkan dana untuk disalurkan.
"Kami akan menjalankan amanah tersebut ke masyarakat yang sangat membutuhkan. Kita tidak
mentargetkan dan akan selalu melakukan bakti sosial sesuai dana yang kami miliki,” tukasnya.(T0N)
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