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PETUNJUK SINGKAT PENGGUNAAN
TAS SIAGA BENCANA (EMERGENCY PREPAREDNESS KIT)

PENJELASAN UMUM

Emergency Preparedness Kit yang disiapkan ini terdiri dari :

1.  Tas ransel foldable ukuran 10 lt (dapat dilipat).

2.  Senter tanpa batrai.

3.  Peluit.

4.  Botol air foldable (dapat dilipat).

5.  Plastik kedap air (plastik klip/ziplock).

6.  Kotak P3K (First Aid Kit).

7.  Buku Petunjuk Singkat Penggunaan Tas Siaga Bencana.

8. Daftar Periksa Tas Siaga Bencana.

Diskusikan dengan anggota keluarga! 

Anda dapat melengkapi peralatan darurat lain dan memasukannya kedalam ransel

dalam ukuran yang berbeda menyesuaikan dengan kebutuhan anggota keluarga.

Anda dapat menggunakan ransel atau wadah plastik dengan penutup (container box)

apapun untuk menampung kebutuhan/peralatan penunjang hidup disaat bencana

untuk tiga hari pertama menunggu bantuanan dari tim penolong/pihak lainnya.

Direktorat Kesiapsiagaan menyediakan Paket/Kit Kesiapsiagaan untuk menghadapi

bencana dalam bentuk  Tas Siaga Bencana/Emergency Preparedness Kit yang

dibagikan dalam jumlah terbatas kepada pengunjung Pameran Peringatan Bulan

Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2017  dilaksanakan di Sorong, Papua Barat.

Tas Siaga Bencana beserta buku panduan petunjuk singkat penggunaan Tas Siaga

Bencana/Emergency Preparedness Kit ini sebagai salah satu bentuk materi Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) yang dikembangkan dan diproduksi oleh Direktorat

Kesiapsiagaan, BNPB sebagai sarana komunikasi multi-level untuk mempromosikan,

mengkampanyekan dan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan

menyebarluaskan pesan-pesan kesiapsiagaan guna meningkatkan kesadaran,

kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. 



APA ITU EMERGENCY PREPAREDNESS KIT?

Emergency Preparedness Kit  atau secara umum dikenal dengan nama Tas Siaga

Bencana adalah kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang

dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat.

Pastikan Tas Siaga Bencana Anda dilengkapi dengan barang/item pada daftar

tabel ceklist di bawah ini. Sebagian besar barang tersebut murah dan mudah

ditemukan. Anda perlu memperhatikan barang-barang kebutuhan dasar dan

pelengkap lainnya. Hal ini sangatlah penting, salah satu dari item tersebut bisa

menyelamatkan hidup Anda. Pertimbangkan juga untuk kebutuhan khusus yang

mungkin diperlukan oleh anggota keluarga Anda, seperti persediaan untuk bayi

dan anak-anak, manula dan hewan peliharaan. Setelah keadaan darurat, Anda

mungkin perlu bertahan hidup sendiri selama beberapa hari. Bersiaplah untuk

kondisi terburuk dengan menyiapkan makanan, air dan persediaan Anda sendiri

untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam (3 hari) yang

diperlukan dalam keadaan darurat.

KEBUTUHAN DASAR MINIMUM

Untuk menyiapkannya, simpan barang-barang di kantong plastik kedap air (plastik

klip/ziplock) dan masukkan seluruh persediaan perlengkapan Anda ke dalam wadah

yang mudah dibawa (tas ransel). Kebutuhan dasar minimum mencakup item

yang direkomendasikan sebagai berikut: 

A. Dokumen penting :

1. Foto copy kartu keluarga  

2. Tanda pengenal (KTP, SIM, Passport)

3. Polis asuransi

4. Buku tabungan

5. Surat/sertikat berharga, ijazah masukan kedalam plastik kedap air

    (plastik klip/ziplock)

1. Air minum kemasan.
2. Makanan siap saji.
3. Pakaian ganti (baju lengan panjang, celana panjang, pakaian dalam).
4. Senter dan batrai cadangan.
5. Kotak P3K (First Aid Kit).

B. Perbekalan :



C. Perlengkapan Lain :

1. Uang tunai.
2. Kertas dan pensil.
3. Foto anggota keluarga.
4. Tas ransel.
5. Peluit untuk memberi sinyal bantuan.
6. Jas hujan plastik.
7. Pisau lipat serba guna (Multitools).
8. Tali nylon (paracord). 
9. Peta.
10. Plastik kedap air (plastik klip/ziplock).
11. Ponsel dengan pengisi daya (charger) beserta baterai cadangan
     (power bank).

PERLENGKAPAN DARURAT TAMBAHAN

Kebutuhan darurat tambahan  bisa saja ditambahkan  berdasarkan kebutuhan

pribadi/ keluarga Anda. Pertimbangkan untuk menambahkan item berikut ini

ke dalam tas siaga bencana Anda. 

Kebutuhan darurat tambahan mencakup item yang direkomendasikan sebagai berikut:

1.  Makanan siap saji dan tidak perlu proses memasak (makanan dalam kaleng).

2.  Coklat batangan, biskuit, snack dengan kalori tinggi (food bar, energy gel).

3.  Gula, garam, teh kantung, kopi (dalam kemasan plastik).

4.  Makanan berkebutuhan khusus dengan kategori diet/non alergi.

5.  Jika memiliki hewan peliharaan, siapkan makanan dalam wadah yang terpisah.

Makanan :

Air :
1.  Air minum dua (2) liter per orang per hari setidaknya selama tiga (3) hari untuk

    keperluan minum dan sanitasi.

2.  Penjernih air (kaporit).

3.  Filter penyaring air (life straw).

4.  Penampung air (Dirigen air lipat).



1.   Obat-obatan yang biasa dikonsumsi oleh anggota keluarga.

2.   Parasetamol.

3.   Obat diare.

4.   Obat luka bakar.

5.   Oksigen tabung kecil (Oxican).

6.   Kain pembalut (mitela).

7.   Thermometer

8.   Verband elastis.

9.   Plester berbagai ukuran.

10.  Kassa steril.

11.  Antiseptik.

12.  Lotion anti serangga.

13.  Tabir surya (sunscreen).

14.  Kelambu (untuk daerah endemik malaria).

15.  Gunting kecil.

16.  Pinset dan peniti.

Kotak P3K :

Perlengkapan Tidur dan pakaian :

1.  Kain sarung/kantung tidur (sleeping bag). 

2.  Selimut untuk kondisi cuaca dingin. Alas tidur (matras karet)

3.  Pakaian hangat dan penutup tangan,kepala,kaki (jaket polar, kupluk, sarung

    tangan, kaos kaki).

4.  Alas tidur (matras karet).

Peralatan pribadi/higienis dan sanitasi :

1.  Perlengkapan kebersihan pribadi (deodoran, sikat gigi, pasta gigi, sampo, sabun,

    pembalut wanita, tisu basah, handuk kecil).

2.  Peralatan makan (sendok, piring, gelas) berbahan plastik/karet, ringan dan tidak

    mudah pecah. 

3.  Plastik sampah.

4.  Skop plastik.

5.  Tissue toilet.



Perlengkapan bayi dan anak :

1.   Diapers.

2.   Susu dan botol.

3.   Makanan bayi.

4.   Pakaian ganti.

5.   Selimut bayi.

6.   Peralatan makan dan minum.

7.   Tisu basah.

8.   Minyak telon anak.

9.   Bedak.

10.  Buku cerita anak, permainan atau kegiatan lain untuk anak-anak.

Peralatan keselamatan :

1.  Masker penyaring debu/asap.

2.  Sarung tangan.

3.  Kaca mata pelindung.

4.  Sepatu karet.

5.  Jaket pelampung (life jacket).

6.  Ponco/ Jas Hujan Plastik.

Penerangan :

1.  Senter besar.

2.  Head lamp.

3.  Baterai cadangan.

4.  Lilin.

5.  Korek api.



CARA MENYIMPAN DAN MERAWAT

Jangan lupa untuk merawat Paket/Kit  yang telah Anda persiapkan sehingga siap

sedia saat diperlukan. Berikut ini adalah tips dalam menyimpan dan merawat Paket/

Kit Tas Siaga Bencana:

1.  Periksa kembali kelengkapan barang/kebutuhan, gunakan daftar periksa

    (tabel checklist) yang telah disediakan.

2. Setelah semua barang-barang terkumpul pastikan seluruh anggota keluarga

    mengetahui lokasi penyimpanannya.

3. Simpanlah Paket/Kit Tas Siaga Bencana Anda di tempat yang aman, mudah

    terlihat dan dapat di jangkau. 

4. Simpan makanan kalengan di tempat sejuk dan kering.

5. Simpan makanan kotak dalam wadah plastik atau logam tertutup rapat.

6. Cek tanggal kadaluarsa produk dan ganti barang/item yang sudah

    kadaluarsa tersebut secara berkala.

7. Pikirkan ulang kebutuhan Anda setiap tahun dan perbarui paket/kit Anda

    karena kebutuhan keluarga Anda berubah.

8. Karena Anda tidak tahu di mana Anda berada saat keadaan darurat terjadi,

    persiapkan persediaan untuk rumah, tempat bekerja dan kendaraan. 

Simpanlah kit ini di tempat yang telah ditentukan dan siapkan jika Anda

harus segera meninggalkan rumah Anda. Pastikan semua anggota keluarga

tahu dimana kit disimpan. 

a. Rumah

Bersiaplah untuk berlindung di tempat kerja setidaknya selama 24 jam.

Paket/Kit yang telah Anda persiapkan  harus mencakup makanan, air

dan kebutuhan lainnya seperti obat-obatan, serta sepatu berjalan yang

nyaman.

b. Tempat bekerja

Jika Anda sedang berada dalam perjalanan, simpanlah perlengkapan

darurat di mobil Anda.

c. Kendaraan



PENUTUP

Menyiapkan Tas Siaga Bencana merupakan salah satu upaya kesiapsiagaan yang

bisa dilakukan secara sederhana, mulailah dengan berdiskusi dengan anggota

keluarga kemudian catatlah dan upayakan untuk melengkapi kekurangannya. 

Semoga patunjuk singkat ini menjadi referensi dalam merencanakan dan menyiapkan

Tas Siaga Bencana  dapat bermanfaat bagi Anda beserta keluarga sebagai upaya

mengurangi risiko bencana yang diakibatkan dari kejadian bencana yang mungkin

saja bisa terjadi kepada Anda dan keluarga.

Selamat mencoba, Salam Tangguh!

REFERENSI
http://www.redcross.org/get-help/prepare-for-emergencies/be-red-cross-ready/get-a-kit 

 http://www.scemd.org/les/Public%20Information/Publications/SCEmergChecklist.pdf

http://www.mediare.com/download/i6lwvxab929hx0v/selamat_dari_banjir_dengan_7

_langkah-ready.pdf 
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