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Gempa, Erupsi dan Banjir Lahar
Gunung Semeru- Kab. Lumajang
Jawa Timur

3.697

121
Warga mengungsi

Titik
pengungsian*

Luka-Luka Hilang Meninggal

*Tersebar di 21 kecamatan 

Sumber BNPB (Per 9 Desember 2021)

104
Jiwa

17
Jiwa

43
Jiwa

KEBUTUHAN
MENDESAK !

TOILET UMUM

DAMPAK KERUSAKAN

2.970
Unit rumah Fasilitas

pendidikan

38
Unit
Jembatan

1

52 karton 20-30 karton 500 kg 20 karton
Mie Instant Air Mineral Gula Minyak

10 karton
Sarden

150 box
Minuman InstantBeras

80 kg 

Tim BMM bersama berbagai mitra hadir di lokasi titik pengungsian  
dengan menyalurkan kebutuhan pokok warga pengungsian, yakni:

5kg

10 kg
Telur

35 kg
Garam

1 karton
Kecap

20 pax
Popok dewasa

25 kotak
Susu Bayi

70 pcs* 

*40 pcs sikat gigi
dan pasta gigi
30 pcs sabun mandi

*50 box Good Day
Tiramisu
100 box Kapal Api
Signature ready to Drink 

Peralatan Mandi

Mitra
Pendukung:













701 022 8888

BMM bersama dengan berbagai mitra kolaborasi telah menyalurkan bantuan aksi tanggap bencana Erupsi 
Semeru berupa sembako, makanan instan, serta perlengkapan bayi dan lansia. Alhamdulillah, penyaluran bantuan 
sembako tidak terpusat pada pos pengungsian saja tetapi juga telah terdistribusikan di beberapa titik lokasi yang 
tidak terjangkau. 

(06/12)Tim BMM bersama Tim Alfamidi tiba di lokasi titik pengungsian warga terdampak erupsi yakni tepatnya di 
Desa Supiturang, SDN 4 Supiturang dengan menyalurkan kebutuhan pokok warga pengungsian, yakni 40 karton 
mie instan, 20-30 karton air mineral, 250 kg beras, 30 kg gula, 10 karton minyak, dan 10 karton kaleng sarden.

(08/12) BMM berkolaborasi dengan NU Peduli melakukan aksi pembersihan rumah warga dari debu sisa erupsi 
dan kerusakan yang ditimbulkan serta menyalurkan bantuan berupa 35 kg gula, 175 kg beras, 40 pcs pasta gigi dan 
sikat gigi, 25 kotak susu bayi, 12 karton mie instan, 30 pcs sabun mandi, 20 pax popok lansia, 7 karton minyak 
goreng serta sabun cuci dengan total penerima manfaat mencapai 300 jiwa.

(08/12) Tim BMM juga berkolaborasi dengan LAZ Al-Azhar memberikan bantuan logistik untuk dapur umum 
berupa 75 kg beras, 15 kg gula, 3 karton minyak goreng, 10 kg telur, 35 pcs garam, dan 1 karton kecap dalam rangka 
memenuhi kebutuhan makanan siap saji para pengungsi dengan total penerima manfaat mencapai 200 jiwa.

Terkait dengan pembangunan sarana air bersih dan MCK, BMM telah melakukan assesment dengan berdialog 
bersama warga dan pengurus desa setempat untuk penentuan titik pembangunan yakni di sekitar Posko 
Pengungsian SDN 4 Supiturang dan area pemukiman warga disekitarnya.

Mari bahu membahu menolong saudara kita dengan berdonasi untuk 
pengadaan fasilitas toilet umum melalui:

Konfirmasi Donasi : 0896-2675-9629
*Tambahkan kode 04 di akhir donasi. Contoh: Rp 1.000.004

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh donatur dan mitra BMM yang telah memberikan dukungan terbaiknya 
pada Aksi Tanggap Bencana Erupsi Semeru. Semoga segala amal ibadah dan kebaikan yang telah diberikan 
mendapatkan pahala yang berlipat oleh Allah Ta'ala Aamiin.


