Keluarga besar BPBD Kabupaten Nganjuk tidak bosan-bosan mengumpulkan sejumlah
relawan Kebencanaan yang ada di Daerah Kabupaten Nganjuk
Kali ini Keluarga besar BPBD Kabupaten Nganjuk kembali mengadakan acara temu
relawan Kebencanaan pada Jum’at (8/6/2018) yang sebelumnya sudah terlaksana
pada Rabu (6/6/2018) di halaman Mako BPBD jalan raya Surabaya – madiun
Dalam acara tersebut juga di hadiri semua Relawan Kebencanaan ada pun Relawan
yang hadir antara lain Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU
(LPBI-NU), Barisan Ansor Serba Guna (BANSER), Radio Antar Penduduk Indonesia
(RAPI), Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI), dan relawan lainnya
Acara tersebut bertema Siaga Mudik lebaran menurut Informasi yang di himpun
oleh wartajatim.com bahwa Ir. Soekojono MT selaku kepala pelaksana BPBD
Kabupaten Nganjuk sengaja Ngundang relawan Kebencanaan itu bukti
kesinambungan antara Instansi dengan relawan Kebencanaan Khususnya LPBI-NU.
Soekojono mengapresiasi lahirnya LPBI-NU di Kabupaten Nganjuk dan yang baru
di kukuhkan pada Minggu (12/3/2017) yang selalu eksis di undang BPBD yang
juga siap menjadi mitra Keluarga besar BPBD dalam penanggulangan Bencana dan
LPBI-NU juga sudah di lengkapi Inventaris 2 unit motor tril
yang siap
menanggulangi bencana kapan pun dan medan apa pun jg 10 unit HT yang juga
siap menjalin komunikasi yang sangat efektif tandasnya.
1. Subhan SE. selaku pimpinan Keluarga besar LPBI-NU berkata bahwa LPBI-NU
juga siap bersinergi dengan Keluarga besar BPBD dan siap turun tangan
dalam menanggulangi bencana kapan pun dan di manapun karena itu adalah
bukti bahwa kita cinta NKRI yang tidak jauh dari ideologi NU.
Lanjut Subhan mengungkapkan, penghargaan tersebut diperoleh tak lepas dari
dukungan warga Nganjuk yang turut serta berperan dalam penanganan bencana.

Selain itu, kata
untuk penanganan
juga melakukan
koordinasi antar

dia, tim BPBD Nganjuk juga terus berupaya melakukan latihan
bencana agar lebih cepat dan efektif. BPBD Nganjuk, kata dia
pelatihan terhadap para sukarelawan serta memperkuat
instansi terkait,” katanya.

Menurutnya, prioritas utama LPBI NU juga sudah menyiapkan posko mudik lebaran
disekitar Kabupaten Nganjuk yang siap eksis membantu masyarakat dalam
perjalanan mudik lebaran.
“Kami juga siap mengamankan masyarakat yang mudik ke kampung halaman,
terutama arus mudik di Kabupaten Nganjuk,” katanya

