Airlangga Apresiasi Golkar NTT Bentuk Posko Karya Peduli Sesama

Realitarakyat.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto
mengapresiasi DPD Golkar Nusa Tenggara Timur yang sudah membentuk 1.164 posko
karya peduli sesama yang tersebar di seluruh wilayah provinsi berbasis kepulauan
itu.
“Saya sebagai Ketua Umum Golkar memberi apresiasi atas terbentuknya Pos Karya
Peduli Sesama Golkar Nusa Tenggara Timur sebagai persembahan kepada Indonesia di
usianya yang ke -76,” katanya, dalam sambutan peluncuran Posko Karya Peduli
Sesama Golkar NTT, secara virtual di Kupang, Sabtu (14/8/2021) sore.
Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dirinya merespon semua bakal caleg semua
tingkatan, dan bakal calon kepala kepala daerah se-NTT yang sudah mau melakukan
hal-hal positif membantu sesama.
Airlangga yang digadang-gadang bakal maju menjadi salah satu Calon Presiden 2024
itu juga berharap posko kemanusiaan ini dapat menjalankan tugas sesuai dengan
targetnya yaitu membantu masyarakat.
“Sekali lagi selamat dan sukses untuk DPD Golkar NTT dan Bung Melki Laka Lena
dan semua jajaran pengurus,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat meluncurkan
Posko Karya Peduli Sesama itu mengatakan bahwa posko karya itu menyebar di
seluruh wilayah NTT bahkan sampai ke pelosok daerah.

Setiap Poskar ini dikoordinir oleh relawan. Dan dari jumlah pos karya itu
terdapat 10.603 relawan yang mayoritas terdiri dari anak muda milenial dan
perempuan bersama tokoh masyarakat senior di RT RW sebagai penasehat tim Pos
Karya Peduli Sesama.
Pria yang biasa disapa Melki itu mengatakan bahwa Pos Karya itu didukung oleh
DPP Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar DPR RI Dapil NTT, Fraksi Partai
Golkar DPRD I dan DPRD Kabupaten se NTT, para pimpinan daerah se-NTT yang
merupakan kader Golkar atau diusung oleh Partai Golkar, para bacaleg semua
tingkatan, para bakal calon kepala daerah tingkat l dan ll se NTT, pengurus
Golkar tingkat desa/kelurahan sampai pengurus tingkat propinsi serta kader
simpatisan dan keluarga besar Golkar se NTT.
“Posko ini diinisiasi oleh keluarga besar Golkar dengan pola swadaya masyarakat
(dari oleh dan untuk warga, red) di areal posko tersebut juga bekerjasama sama
dengan para tokoh dan kelompok masyarakat level RT RW, koordinasi dengan Ketua
RT RW Kades Lurah Babinsa Babinkantibmas,” tambah dia.
Melki menambahkan bahwa selain itu sesama posko bisa kerja sama dengan posko
karya peduli sesama lainnya juga pihak lainnya untuk kerja kemanusiaan itu.
Sebagian posko sudah mulai bekerja lapangan dan sebagian lainnya dalam proses
persiapan kerja lapangan baik aspek kesehatan, sosial dan ekonomi.
” Ada posko terpusat yang dikoordinasikan 20 sampai 30 posko karya peduli sesama
untuk memudahkan koordinasi antarposko maupun dengan pihak lainnya.
Secara teratur komunikasi, monitoring dan evaluasi terus dilakukan dalam
menjalankan berbagai program posko di lapangan dalam aspek kesehatan, ekonomi
dan sosial,” tambah dia.
Ia juga mengatakan dengan posko itu pola warga bantu warga, tolong menolong
antar sesama warga dalam areal posko bisa berjalan optimal termasuk memastikan
semua program pemerintah pusat, provinsi, kota/ kabupaten, kecamatan dan desa
kelurahan untuk membantu warga yg berhak berjalan baik di lapangan. (ndi/ant)

