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Kebutuhan air bersih dan sanitasi

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan air 

bersih dan sanitasi meliputi : 

 Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi 

bencana maupun mendatangkan dari luar. 

 Yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah 

mengambil dan atau membeli air bersih termasuk melakukan 

proses penyaringan. 



Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa: 

 Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan 

drainase lingkungan. 

 Pengadaan MCK darurat. 

 Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang 

diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi. 

 Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, 

udara, dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, 

pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam 

penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi 

penampungan.



Pangan

 Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan 

bahan makanan. 

 Yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi 

bungkus, roti dan sejenisnya. 

 Dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan 

pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan 

lansia. 

 Yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan 

pangan untuk korban bencana dan tim penolong



Pangan

 Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, 

alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, 

semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, 

termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan 

darurat.

 Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa 

sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM. 



Pangan

 Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman 

pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari 

dapur umum ke tempat pengungsian dan  atau tempat 

terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadan 

dapur umum. 



Sandang
 Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, 

perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan 
khusus wanita dewasa. 

 Yang dimaksud dengan pakaian umum dewasa dan anak 
antara lain celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak 
sekolah, dan sejenisnya. 

 Yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, 
bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan 
sejenisnya. 

 Yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain kain 
sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya. 

 Yang dimaksud dengan perkengkapan khusus wanita dewasa 
adalah pembalut wanita dan sejenisnya. 



Sandang

 Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa 

sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau 

pembelian BBM.

 Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman 

bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian. 



Pelayanan kesehatan 

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pelayanan kesehatan 

meliputi: 

 Pengadaan obat-obatan, termasuk didalamnya perlengkapan 

untuk fogging. 

 Pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat 

gigi, pasta gigi dan sejenisnya. 

 Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa 

sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau 

pembelian BBM. 



Pelayanan kesehatan 

 Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman 

bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian. 



Penampungan serta tempat hunian 

sementara 

 Pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan 

lapangan. 

 Dalam pengadaan tenda perlu memperhatikan tenda khusus 

untuk kelompok rentan (wanita, balita, lansia, penyandang 

cacat). 

 Perlangkapan tidur adalah bantal, guling, alas tidur 

(matras/velbed/tikar), selimut, dan sejenisnya.

 Sarana penerangan antara lain genset, kabel, lampu, dan 

sejenisnya. 



Penampungan serta tempat hunian 

sementara 

 Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang 
diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan 
tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan 
sederhana.

 Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk 
pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, 
berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau 
pembelian BBM. 

 Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman 
bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan 
tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi 
kejadian. 



DISKUSI KELOMPOK

 Peran air besih dan air minum ketika terjadi 

bencana

 Masalah pangan ketika bencana

 Perumahan dan pemukiman ketika bencana

 Pengendalian penyakit menular ketika bencana

 Pengelolaan Ekskreta dan air limbah ketika 

bencana

 Pengendalian vektor ketika terjadi bencana

 Pengelolaan sampah padat ketika terjadi bencana.


