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Latarbelakang dan metodelogi
Mengikuti kejadian gempa bumi dengan maginitude 7,7 SR pada tanggal 28 Sep-
tember 2018, sebahagian besar wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan 
Pargi Mautong  mengalami kerusakan parah yang diakibatkan oleh gempa bumi, 
tsunami dan likuifaksi. Data yang dirilis 10 Desember, diperkirakan korban jiwa men-
capai 2.101, 1.373 orang hilang, dan 133.631 orang mengungsi.  Sekitar 15.000 
rumah hancur dan 17.000 rumah lainnya mengalami rusak berat.1 Bagaimanapun, 
empat bulan pasca kejadian bencana, terdapat sedikit sekali informasi mengenai 
kondisi kebutuhan, kerentanan, dan profil penduduk yang terdampak akibat benca-
na di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi ini, maka dilakukanlah Penilaian Kebutuhan 
Multisektor (MSNA) oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan Universitas Mu-
hammadiyah Palu dengan koordinasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia 
dan dukungan teknis dari REACH pada 38 kecamatan terdampak di Provinsi Su-
lawesi Tengah.

Hasilnya di bobotkan berdasarkan jumlah penduduk, dan digeneralisasi hingga 
ke level kecamatan dengan tingkat tingkat kepercayaan sebesar 99% dan margin 
kesalahan 2%. Sebanyak 4264 rumah tangga yang disurvei di empat kabupaten 
yang terdampak, antara tanggal 22 Januari hingga 6 Februari 2019.2

W Kependudukan
Komposisi Rumah Tangga Berdasarkan  Jenis Kelamin dan 
Usia

\
Laki-
Laki

3% 60+ tahun 4%

P̂erem-
puan

29% 18–59 tahun 28%

7% 13–17 tahun 6%

7% 6–12 tahun 6%

4% 1–5 tahun 4%

1% <1 tahun 1%

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga mencapai 4.8 orang per 
keluarga

Kepala Rumah Tangga
11 dari kepala rumah tangga adalah perempuan

14 dari kelapa rumah tangga telah berusia lansia

46.1 Rata-rata usia kepala rumah tangga

Rasio Ketergantungan4

0.7 rata-rata rasio ketergantungan anak-anak

0.2 rata-rata rasio ketergantungan pada usia lanjut

0.9 rata-rata dari total rasio ketergantungan

K& Pengungsian dan Perlindungan
Persentase rumah tangga berdasarkan lokasi pengungsiannya saat ini

71% Rumah Milik Sendiri

3% Sewa (sebelum gempa)

5% Pengungsian di samping rumah

2% Sewa (pasca gempa)
10% Tinggal dengan Teman/Keluarga

8% Permukiman darurat

1% Berkumpul terpusat

0% Lainnya

1. Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah, Laporan Situasi Tim Kemanusian #10, 10 Desember 
2018.
2. Batas wilayah dan toponimi yang digunakan pada peta ini tidak mengindikasikan dukungan 
atau peneriman resmi oleh REACH, UNICEF, HFI, UNISMUH Palu, dan Kemensos
3. Kunci pokok data menjelaskan informasi kuisioner pada responden yang diwawancarai . 
Selagi responden biasanya kepala rumah tangga, apabila kepala rumah tangga tidak hadir 
pada waktu wawancara, anggota dari rumah tangga yang mengerti mengenai urusan rumah 
tangga dapat memberikan respon sebagai gantinya. Sesi ini hanya menunjukkan informasi 
pada hasil jawaban responden tidak diperhitungan berdasarkan populasi.
4. Rasio Ketergantungan dihitung dengan membagi kelompok non produktif yakni  anak-anak 
(0-17 tahun) dan lansia (> 60 tahun) dengan jumlah penduduk dewasa produktif (usia 18 – 59 
tahun). 

¦ Informasi Responden3

4264 Total rumah tangga yang diwawancarai

43.6 Rata-rata usia responden
49 Responden adalah perempuan

18 Dari rumah tangga yang diwawancarai adalah pengungsi

Semua Wilayah / Populasi yang Terkena Dampak

+71+3+5+2+10+8+1++B
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l Dukungan Psikososial
51% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 

rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

( Penampungan
Lokasi pengungsian saat ini
Persentase rumah tangga berdasarkan tipe pengungsian saat ini6

Rumah 79%

Tenda 9%

Apartemen / Menyewa 5%

67% dari rumah tangga melaporkan bahwa tempat tinggal awal 
mereka hancur atau rusak 

% dari rumah tangga dengan status tempat tinggal saat ini
35% Penampungan milik sendiri

11% Perjanjian tertulis (masih berlaku)

2% Perjanjian tertulis (habis masa berlaku)

51% Lisan /Tidak ada Pernjanjian 

1% Tidak Tahu

2% dari rumah tangga yang saat ini berisiko digusur

3 alasan utama rumah tangga yang berisiko digusur8

 Pihak berwenang meminta 
kami untuk pergi. 56%

 Permintaan untuk 
mengosongkan 52%

 Masyarakat setempat tidak 
menerima rumah tangga  11%

6% dari rumah tangga yang tidak memiliki dokumen kepemilikan 
resmi rumah mereka

Preferensi Bantuan Penampungan
3 alasan utama intervensi lokasi penampungan untuk 6 bulan ke depan:8

 Membangun kembali atau 
memperbaiki rumah asli 68%

 Membuat tempat tinggal  
lebih tahan 38%

 Meningkatkan infrastruktur 
dasar 21%

Pengungsian

21% dari rumah tangga  mengungsi akibat gempa bumi

Persentase jarak lokasi pengungsiaan rumah tangga saat ini dari 
rumah asal

50% Sekitar lokasi rumah 

24% Sekitar 2 km

10% Antara 2 km - 5 km

11% Lebih dari 5 km
5% Tidak tahu

Penduduk yang Tidak Mengungsi

6% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 
rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

Terdapat rata-rata 3.3  pengungsi individu per rumah tangga

0.6 rata-rata rasio ketergantungan pengungsi terhadap non-pen-
gungsi di setiap tempat penampungan5

Keinginan berpindah dalam 6 bulan ke depan

Persentase rumah tangga berdasarkan preferensi lokasi tinggal  dalam 
waktu 6 bulan6

Tetap berada dalam lokasi saat ini 87%

Mata pencaharian 4%

Status perumahan 3%

3 alasan teratas mengapa ingin tinggal di lokasi yang disukai dalam 6 
bulan ke depan:7

 Rumah hancur/rusak parah 58%

 Kerusakan berat pada 
rumah 35%

 Kerusakan ringan pada 
rumah 19%

^& Perlindungan Kebutuhan Perempuan

16% dari rumah tangga terdiri dari ibu hamil atau ibu 
menyusui

d` Disabilitas, Lansia, dan Minoritas

3% dari rumah tangga terdiri paling tidak satu anggota 
dengan berkebutuhan khusus baik fisik dan mental. 

Z Perlindungan Anak

3% dari rumah tangga terdapat sedikitnya satu anak 
terpisah dari pengasuh mereka. 

5. Rasio ketergantungan dihitiung dengan membagi jumlah pengungsi individu yang sedang 
ditampung terhadap jumlah total dari keluarga yang menampung.
6. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
7. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
8. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

7995
565211

683821
+50+24+10+11+5+B

+35+11+2+51+1+B8743583519
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Tiga pilihan teratas terkait jenis bantuan pengunsian untuk 6 bulan ke 
depan:9

 Bantuan untuk membangun / 
memperbaiki tempat tinggal 55%

 Bahan bangunan (beton, 
kayu) 45%

 Tidak Ada 18%

3 kebutuhan  paling diperlukan pada aspek non bahan makanan:9

 Cooking utensils/kitchen set; 59%

 Bedding items (bedsheets, 
pillows); 49%

 Mattresses/Sleeping mats 36%

* Air, Sanitasi, dan Kebersihan
Akses Air Bersih

% rumah tangga berdasarkan sumber utama air minum mereka:

27% Air PAM

26% Air Keran

14% Sumur/mata air terlindungi

3% Water tank/trucking

22% Air kemasan

6% Sumber air tidak terlindungi

2% Tidak tahu

95% rumah tangga melaporkan minum air olahan yang 
aman untuk diminum

87%
rumah tangga memiliki cukup air minum untuk me-
menuhi kebutuhan mereka untuk minum, memasak, 
mandi, dan mencuci

% rumah tangga berdasarkan waktu yang diperlukan untuk berjalan 
ke sumber air utama, mengambil air, dan kembali (termasuk 
mengantri di sumber air)

80% Sumber air berada di lokasi

12% Kurang dari 10 menit 

5% 10 - 20 menit

3% Lebih dari 20 menit
0% Tidak tahu

Praktik Kebersihan
% dari rumah tangga berdasarkan cara cuci tangan:

59% Alat penuangan/keran wastafel

32% Baskom/ember

9% Tidak ada alat

0% Tidak tahu

92% dari rumah tangga memiliki ketersediaan air untuk cuci 
tangan

64% dari rumah tangga memiliki ketersediaan sabun untuk 
cuci tangan

Kondisi Sanitasi
% dari rumah tangga berdasarkan cara buang air besar:

71% Jamban rumah

18% Jamban komunal

9% Buang air sembarangan

2% Tidak Tahu
% rumah tangga menggunakan jamban rumah tangga atau jamban 
komunal, berdasarkan tipe:

100% Toilet siram

0% Lainnya

Terdapat rata-rata 13.1 rumah tangga melaporkan berbagi dalam 
menggunakan setiap jamban komunal10

Kondisi jamban rumah tangga dan komunal

82% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki penerangan yang 
memadai

5% rumah tangga melaporkan bahwa terdapat toilet terpisah untuk 
pria dan wanita

76% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki kunci di pintu

Pembuangan sampah
% rumah tangga berdasarkan metode pembuangan sampah:

13% Tempat sampah di rumah/
jalan

1% Sampah dikubur
49% Sampah dibakar

24% Area terbuka yang didesain 
untuk pembuangan

12%
Area terbuka yang tidak 
didesain untuk pembuangan 
sampah

1% Tidak Tahu9. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
10. Rata-rata diambil dari rumah tangga yang melaporkan penggunaan jamban umum.

+80+12+5+3B

+71+18+9+2B

+59+32+9B

554518594936
+27+26+14+3+22+6+2+B

+13+1+49+24+12+1+B

+100+C
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% rumah tangga berdasarkan sumber makanan utama  :11

Dibeli dengan uang tunai milik 
sendiri 91%

Bantuan makanan dari 
pemerintah 2%

Bantuan makanan dari badan 
sosial setempat, swasta 2%

% Pendidikan
Kehadiran Siswa

4% rumah tangga yang memiliki anak-anak usia sekolah 
yang tidak masuk sekolah setelah kejadian gempa

Pada keluraga yang memiliki anak usia sekola dan tidak masuk sekolah, 
terdapat rata-rata 1 anak-anak yang dilaporkan tidak bersekolah,

Tiga alasan teratas mengapa anak-anak tidak lagi melanjutkan 
sekolah berdasarkan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah 
yang tidak bersekolah.15

 Sekolah rusak atau hancur 
akibat gempa / tsunami 32%

 Ketakutan bahwa sekolah-
sekolah di tempat yang tidak 23%

 Anak-anak tidak bersekolah 
sebelum bencana (sebutkan) 11%

Kondisi Sekolah
Rumah tangga yang melaporkan kondisi sekolah terdekat

20% Kondisi Bagus

25% Rusak ringan

29% Rusak sedang

14% Rusak parah

10% Tidak Tahu

2% Lainnya

+ Kesehatan
Imunisasi

18% rumah tangga melaporkan memiliki anak yang tidak diimu-
nisasi.

% rumah tangga berdasarkan frekuensi pengumpulan sampah
37% Setiap hari

26% Setiap minggu

2% Lebih dari 1 minggu

33% Pelayanan tidak tersedia

2% Tidak Tahu

0% Lainnya

O Ekonomi
Lapangan pekerjaan and pekerjaan
% rumah tangga berdasarkan laporan pekerjaan paling umum sebe-
lum dan sesudah gempa bumi:11

Pekerjaan sebelumnya Pekerjaan saat ini

32% Pertanian  Pertanian 30%

18% Pemilik usaha 
kecil  Pemilik usaha 

kecil 17%

8% Pekerjaan 
pemerintah  Penganggur 10%

20% rumah tangga memiliki setidaknya satu anggota rumah tangga 
usia kerja yang tidak bekerja

Masalah utama yang dilaporkan bagi orang untuk mencari pekerjaan:11

Bencana yang terjadi (Gempa 
bumi September) 42%
Bencana yang terjadi merusakkan 
lahan tanam untuk menanam 12%
Dibawah syarat minimal untuk 
pekerjaan yang tersedia 11%

Terdapat rata-rata kehilangan pendapatan rumah tangga  sebe-
sar 10% akibat bencana12

) Perlindungan Pangan
Laporan Nilai Konsumsi Makanan (FCS) dan Indeks Strategi 
Penanggulangan yang Dilaporkan (rCSI) menurut kategori

Nilai Konsumsi Makanan13
Penurunan Indeks 
Strategi Penanggulan-
gan14

89% Bisa Diterima

3.310% Margin

1% Buruk

11. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
12. Karena sensitivitas dalam menanyakan pendapatan bulanan, responden ditanya berapa 

9122
322311

+37+26+2+33+2+B

421211 +20+25+29+14+10+2+C
+89+10+1+B

4

kisaran pendapatan bulanan mereka. Batas rentang atas yang digunakan, dan pendapatan 
saat ini dibagi dengan pendapatan sebelumnya sebelum dirata-rata..
13. Indeks Konsumsi Makanan (FCS) dihitung dengan menanyakan responden berapa hari 
per minggu rumah tangga mereka mengkonsumsi berbagai jenis makanan, kemudian dikalikan 
dengan koefisien berdasarkan pada jenis  makanan, dijumlahkan, dan dilakukan pemeringka-
tan berdasarkan jumlah.
14. rCSI dihitung dengan menanyakan responden berapa hari per minggu rumah tangga 
mereka menerapkan strategi penanggulangan berbeda untuk bertahan dari kekurangan 
makanan. Jumlah hari kemudian dikalikan dengan koefisien berdasarkan pada jenis makanan, 
dijumlahkan, dan kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan jumlah.

aweis
Cross-Out
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Penyakit dan Luka

40 rumah tangga melaporkan bahwa anggota rumah tangga 
mengalami masalah kesehatan dalam 30 hari terakhir

3 jenis masalah kesehatan teratas dilaporkan oleh rumah tangga 
dengan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan 
dalam 30 hari terakhir 16

 Demam 53%

 Batuk 50%

 Diare, sakit perut 26%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh rumah tangga yang 
memerlukan akses perawatan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

Tidak ada masalah 78%

Biaya pengobatan / 
perawatan terlalu tinggi 9%

Tidak tahu 3%
Hambatan utama yang dilaporkan oleh anggota rumah tangga yang telah 
memiliki akses layanan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

 tidak ada 41%

 Mendapatkan obat-
obatan biasa 39%

 Penanganan masalah 
kesehatan (dari 35%

| Kebutuhan Prioritas
3 kebutuhan prioritas terpenting untuk rumah tangga:18

 Makanan 78%

 Perlengkapan dapur 37%

 Bantuan tempat tinggal 30%

v Komunikasi dengan Komunitas

Kebutuhan Informasi
% rumah tangga berdasarkan informasi yang paling dibutuhkan:17

Bantuan kemanusiaan 32%

Mata pencaharian 22%

Status perumahan 22%

% rumah tangga menurut sumber informasi yang paling dimi-
nati:17

Komunikasi tatap muka (mis. 
Dari teman) 69%

Televisi 21%

Media sosial lainnya (Skype, 
Instagram, Twitter) 6%

Bantuan yang diterima

30%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka telah 
menerima bantuan kemanusian dalam waktu 30 
hari terakhir. 

Top 3 most common types of aid that households have received:16

 Makanan 91%

 Air 17%

 Tenda 17%

% of households by most common source of aid:17

Distribusi pemerintah 48%
Distribusi LSM 21%

Tenda 8%

69%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka senang 
dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari 
terakhir

3 alasan yang paling banyak dikutip dari rumah tangga yang tidak 
puas dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari terakhir:17

Kuantitas/jumlah tidak 
cukup 86%

Bantuan yang diterima 
tidak berguna / tidak 
sesuai

4%

Lainnya (sebutkan) 4%

16. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan..
17. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
18. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

69216
48218

8644

413935
7893

322222
535026

783730

911717
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Latarbelakang dan metodelogi
Mengikuti kejadian gempa bumi dengan maginitude 7,7 SR pada tanggal 28 Sep-
tember 2018, sebahagian besar wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan 
Pargi Mautong  mengalami kerusakan parah yang diakibatkan oleh gempa bumi, 
tsunami dan likuifaksi. Data yang dirilis 10 Desember, diperkirakan korban jiwa men-
capai 2.101, 1.373 orang hilang, dan 133.631 orang mengungsi.  Sekitar 15.000 
rumah hancur dan 17.000 rumah lainnya mengalami rusak berat.1 Bagaimanapun, 
empat bulan pasca kejadian bencana, terdapat sedikit sekali informasi mengenai 
kondisi kebutuhan, kerentanan, dan profil penduduk yang terdampak akibat benca-
na di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi ini, maka dilakukanlah Penilaian Kebutuhan 
Multisektor (MSNA) oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan Universitas Mu-
hammadiyah Palu dengan koordinasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia 
dan dukungan teknis dari REACH pada 38 kecamatan terdampak di Provinsi Su-
lawesi Tengah.

Hasilnya di bobotkan berdasarkan jumlah penduduk, dan digeneralisasi hingga 
ke level kecamatan dengan tingkat tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin 
kesalahan 5%. Sebanyak 762 rumah tangga yang disurvei di empat kabupaten 
yang terdampak, antara tanggal 22 Januari hingga 6 Februari 2019.2

W Kependudukan
Komposisi Rumah Tangga Berdasarkan  Jenis Kelamin dan 
Usia

\
Laki-
Laki

3% 60+ tahun 3%

P̂erem-
puan

28% 18–59 tahun 27%

7% 13–17 tahun 6%

7% 6–12 tahun 7%

5% 1–5 tahun 5%

1% <1 tahun 1%

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga mencapai 5 orang per 
keluarga

Kepala Rumah Tangga
13 dari kepala rumah tangga adalah perempuan

10 dari kelapa rumah tangga telah berusia lansia

43.5 Rata-rata usia kepala rumah tangga

Rasio Ketergantungan4

0.8 rata-rata rasio ketergantungan anak-anak

0.2 rata-rata rasio ketergantungan pada usia lanjut

0.9 rata-rata dari total rasio ketergantungan

K& Pengungsian dan Perlindungan
Persentase rumah tangga berdasarkan lokasi pengungsiannya saat ini

0% Rumah Milik Sendiri

0% Sewa (sebelum gempa)

0% Pengungsian di samping rumah

10% Sewa (pasca gempa)
46% Tinggal dengan Teman/Keluarga
37% Permukiman darurat

7% Berkumpul terpusat

0% Lainnya

1. Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah, Laporan Situasi Tim Kemanusian #10, 10 Desember 
2018.
2. Batas wilayah dan toponimi yang digunakan pada peta ini tidak mengindikasikan dukungan 
atau peneriman resmi oleh REACH, UNICEF, HFI, UNISMUH Palu, dan Kemensos
3. Kunci pokok data menjelaskan informasi kuisioner pada responden yang diwawancarai . 
Selagi responden biasanya kepala rumah tangga, apabila kepala rumah tangga tidak hadir 
pada waktu wawancara, anggota dari rumah tangga yang mengerti mengenai urusan rumah 
tangga dapat memberikan respon sebagai gantinya. Sesi ini hanya menunjukkan informasi 
pada hasil jawaban responden tidak diperhitungan berdasarkan populasi.
4. Rasio Ketergantungan dihitung dengan membagi kelompok non produktif yakni  anak-anak 
(0-17 tahun) dan lansia (> 60 tahun) dengan jumlah penduduk dewasa produktif (usia 18 – 59 
tahun). 

¦ Informasi Responden3

762 Total rumah tangga yang diwawancarai

41.1 Rata-rata usia responden
52 Responden adalah perempuan

100 Dari rumah tangga yang diwawancarai adalah pengungsi

Pengungsi

+10+46+37+7++B
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l Dukungan Psikososial
63% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 

rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

( Penampungan
Lokasi pengungsian saat ini
Persentase rumah tangga berdasarkan tipe pengungsian saat ini6

Rumah 44%

Tenda 23%
Hunian sementara, 
pemukiman bersama 12%

90% dari rumah tangga melaporkan bahwa tempat tinggal awal 
mereka hancur atau rusak 

% dari rumah tangga dengan status tempat tinggal saat ini
7% Penampungan milik sendiri

10% Perjanjian tertulis (masih berlaku)

3% Perjanjian tertulis (habis masa berlaku)

77% Lisan /Tidak ada Pernjanjian 

3% Tidak Tahu

5% dari rumah tangga yang saat ini berisiko digusur

3 alasan utama rumah tangga yang berisiko digusur8

 Pihak berwenang meminta 
kami untuk pergi. 76%

 Permintaan untuk 
mengosongkan dari 51%

 Masyarakat setempat tidak 
menerima rumah tangga  24%

20% dari rumah tangga yang tidak memiliki dokumen kepemilikan 
resmi rumah mereka

Preferensi Bantuan Penampungan
3 alasan utama intervensi lokasi penampungan untuk 6 bulan ke depan:8

 Membangun kembali atau 
memperbaiki rumah asli 67%

 Membuat tempat tinggal  
lebih tahan 40%

 Meningkatkan infrastruktur 
dasar 23%

Pengungsian

NA% dari rumah tangga  mengungsi akibat gempa bumi

Persentase jarak lokasi pengungsiaan rumah tangga saat ini dari 
rumah asal

50% Sekitar lokasi rumah 

24% Sekitar 2 km

10% Antara 2 km - 5 km

11% Lebih dari 5 km
5% Tidak tahu

Penduduk yang Tidak Mengungsi

0% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 
rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

Terdapat rata-rata 0  pengungsi individu per rumah tangga

0 rata-rata rasio ketergantungan pengungsi terhadap non-pen-
gungsi di setiap tempat penampungan5

Keinginan berpindah dalam 6 bulan ke depan

Persentase rumah tangga berdasarkan preferensi lokasi tinggal  dalam 
waktu 6 bulan6

Tetap berada dalam lokasi saat ini 59%

Bantuan kemanusiaan 16%

Mata pencaharian 14%

3 alasan teratas mengapa ingin tinggal di lokasi yang disukai dalam 6 
bulan ke depan:7

 Rumah hancur/rusak parah 58%

 Kerusakan berat pada 
rumah 24%

 Kerusakan ringan pada 
rumah 17%

^& Perlindungan Kebutuhan Perempuan

21% dari rumah tangga terdiri dari ibu hamil atau ibu 
menyusui

d` Disabilitas, Lansia, dan Minoritas

3% dari rumah tangga terdiri paling tidak satu anggota 
dengan berkebutuhan khusus baik fisik dan mental. 

Z Perlindungan Anak

4% dari rumah tangga terdapat sedikitnya satu anak 
terpisah dari pengasuh mereka. 

5. Rasio ketergantungan dihitiung dengan membagi jumlah pengungsi individu yang sedang 
ditampung terhadap jumlah total dari keluarga yang menampung.
6. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
7. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
8. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

442312
765124

674023
+50+24+10+11+5+B

+7+10+3+77+3+B591614582417
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Tiga pilihan teratas terkait jenis bantuan pengunsian untuk 6 bulan ke 
depan:9

 Bantuan untuk membangun / 
memperbaiki tempat tinggal 59%

 Bahan bangunan (beton, 
kayu) 40%

 Menyediakan pasokan air ke 
tempat tinggal 15%

3 kebutuhan  paling diperlukan pada aspek non bahan makanan:9

 Cooking utensils/kitchen set; 65%

 Bedding items (bedsheets, 
pillows); 55%

 Mattresses/Sleeping mats 44%

* Air, Sanitasi, dan Kebersihan
Akses Air Bersih

% rumah tangga berdasarkan sumber utama air minum mereka:

21% Air PAM

26% Air Keran

11% Sumur/mata air terlindungi

8% Water tank/trucking

24% Air kemasan

7% Sumber air tidak terlindungi

3% Tidak tahu

94% rumah tangga melaporkan minum air olahan yang 
aman untuk diminum

81%
rumah tangga memiliki cukup air minum untuk me-
menuhi kebutuhan mereka untuk minum, memasak, 
mandi, dan mencuci

% rumah tangga berdasarkan waktu yang diperlukan untuk berjalan 
ke sumber air utama, mengambil air, dan kembali (termasuk 
mengantri di sumber air)

68% Sumber air berada di lokasi

20% Kurang dari 10 menit 

8% 10 - 20 menit

4% Lebih dari 20 menit
0% Tidak tahu

Praktik Kebersihan
% dari rumah tangga berdasarkan cara cuci tangan:

53% Alat penuangan/keran wastafel

34% Baskom/ember

13% Tidak ada alat

0% Tidak tahu

90% dari rumah tangga memiliki ketersediaan air untuk cuci 
tangan

63% dari rumah tangga memiliki ketersediaan sabun untuk 
cuci tangan

Kondisi Sanitasi
% dari rumah tangga berdasarkan cara buang air besar:

49% Jamban rumah

40% Jamban komunal

9% Buang air sembarangan

2% Tidak Tahu
% rumah tangga menggunakan jamban rumah tangga atau jamban 
komunal, berdasarkan tipe:

100% Toilet siram

0% Lainnya

Terdapat rata-rata 20.6 rumah tangga melaporkan berbagi dalam 
menggunakan setiap jamban komunal10

Kondisi jamban rumah tangga dan komunal

77% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki penerangan yang 
memadai

9% rumah tangga melaporkan bahwa terdapat toilet terpisah untuk 
pria dan wanita

78% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki kunci di pintu

Pembuangan sampah
% rumah tangga berdasarkan metode pembuangan sampah:

15% Tempat sampah di rumah/
jalan

0% Sampah dikubur
47% Sampah dibakar

23% Area terbuka yang didesain 
untuk pembuangan

13%
Area terbuka yang tidak 
didesain untuk pembuangan 
sampah

2% Tidak Tahu9. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
10. Rata-rata diambil dari rumah tangga yang melaporkan penggunaan jamban umum.

+68+20+8+4B

+49+40+9+2B

+53+34+13B

594015655544
+21+26+11+8+24+7+3+B

+15+47+23+13+2+B

+100+C
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% rumah tangga berdasarkan sumber makanan utama  :11

Dibeli dengan uang tunai milik 
sendiri 81%

Bantuan makanan dari 
pemerintah 7%

Bantuan makanan dari badan 
sosial setempat, swasta 6%

% Pendidikan
Kehadiran Siswa

6% rumah tangga yang memiliki anak-anak usia sekolah 
yang tidak masuk sekolah setelah kejadian gempa

Pada keluraga yang memiliki anak usia sekola dan tidak masuk sekolah, 
terdapat rata-rata 1.2 anak-anak yang dilaporkan tidak bersekolah,

Tiga alasan teratas mengapa anak-anak tidak lagi melanjutkan 
sekolah berdasarkan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah 
yang tidak bersekolah.15

 Sekolah rusak atau hancur 
akibat gempa / tsunami 32%

 Biaya sekolah terlalu mahal 17%

 Ketakutan bahwa sekolah-
sekolah di tempat yang tidak 14%

Kondisi Sekolah
Rumah tangga yang melaporkan kondisi sekolah terdekat

13% Kondisi Bagus

20% Rusak ringan

33% Rusak sedang

23% Rusak parah

8% Tidak Tahu

3% Lainnya

+ Kesehatan
Imunisasi

23% rumah tangga melaporkan memiliki anak yang tidak diimu-
nisasi.

% rumah tangga berdasarkan frekuensi pengumpulan sampah
38% Setiap hari

26% Setiap minggu

3% Lebih dari 1 minggu

31% Pelayanan tidak tersedia

2% Tidak Tahu

0% Lainnya

O Ekonomi
Lapangan pekerjaan and pekerjaan
% rumah tangga berdasarkan laporan pekerjaan paling umum sebe-
lum dan sesudah gempa bumi:11

Pekerjaan sebelumnya Pekerjaan saat ini

25% Pertanian  Pertanian 21%

18% Pemilik usaha 
kecil  Penganggur 17%

11% Industri jasa  Pemilik usaha 
kecil 15%

28% rumah tangga memiliki setidaknya satu anggota rumah tangga 
usia kerja yang tidak bekerja

Masalah utama yang dilaporkan bagi orang untuk mencari pekerjaan:11

Bencana yang terjadi (Gempa 
bumi September) 55%
Bencana yang terjadi merusakkan 
lahan tanam untuk menanam 14%
Pekerjaan yang tersedia terlalu 
jauh 10%

Terdapat rata-rata kehilangan pendapatan rumah tangga  sebe-
sar 10% akibat bencana12

) Perlindungan Pangan
Laporan Nilai Konsumsi Makanan (FCS) dan Indeks Strategi 
Penanggulangan yang Dilaporkan (rCSI) menurut kategori

Nilai Konsumsi Makanan13
Penurunan Indeks 
Strategi Penanggulan-
gan14

87% Bisa Diterima

4.912% Margin

1% Buruk

11. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
12. Karena sensitivitas dalam menanyakan pendapatan bulanan, responden ditanya berapa 

8176
321714

+38+26+3+31+2+B

551410 +13+20+33+23+8+3+C
+87+12+1+B

4

kisaran pendapatan bulanan mereka. Batas rentang atas yang digunakan, dan pendapatan 
saat ini dibagi dengan pendapatan sebelumnya sebelum dirata-rata..
13. Indeks Konsumsi Makanan (FCS) dihitung dengan menanyakan responden berapa hari 
per minggu rumah tangga mereka mengkonsumsi berbagai jenis makanan, kemudian dikalikan 
dengan koefisien berdasarkan pada jenis  makanan, dijumlahkan, dan dilakukan pemeringka-
tan berdasarkan jumlah.
14. rCSI dihitung dengan menanyakan responden berapa hari per minggu rumah tangga 
mereka menerapkan strategi penanggulangan berbeda untuk bertahan dari kekurangan 
makanan. Jumlah hari kemudian dikalikan dengan koefisien berdasarkan pada jenis makanan, 
dijumlahkan, dan kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan jumlah.
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Penyakit dan Luka

49 rumah tangga melaporkan bahwa anggota rumah tangga 
mengalami masalah kesehatan dalam 30 hari terakhir

3 jenis masalah kesehatan teratas dilaporkan oleh rumah tangga 
dengan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan 
dalam 30 hari terakhir 16

 Demam 59%

 Batuk 53%

 Diare, sakit perut 34%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh rumah tangga yang 
memerlukan akses perawatan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

Tidak ada masalah 78%

Biaya pengobatan / 
perawatan terlalu tinggi 6%

Tidak tahu 5%
Hambatan utama yang dilaporkan oleh anggota rumah tangga yang telah 
memiliki akses layanan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

 tidak ada 41%

 Mendapatkan obat-
obatan biasa 39%

 Penanganan masalah 
kesehatan (dari 34%

| Kebutuhan Prioritas
3 kebutuhan prioritas terpenting untuk rumah tangga:18

 Makanan 85%

 Bantuan tempat tinggal 47%

 Perlengkapan dapur 36%

v Komunikasi dengan Komunitas

Kebutuhan Informasi
% rumah tangga berdasarkan informasi yang paling dibutuhkan:17

Status perumahan 40%

Bantuan kemanusiaan 27%

Mata pencaharian 19%

% rumah tangga menurut sumber informasi yang paling dimi-
nati:17

Komunikasi tatap muka (mis. 
Dari teman) 69%

Televisi 17%

Telepon / telepon seluler 
(Panggilan Suara) 4%

Bantuan yang diterima

46%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka telah 
menerima bantuan kemanusian dalam waktu 30 
hari terakhir. 

Top 3 most common types of aid that households have received:16

 Makanan 91%

 Air 22%

 Tenda 16%

% of households by most common source of aid:17

Distribusi pemerintah 50%
Distribusi LSM 27%

Tenda 6%

65%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka senang 
dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari 
terakhir

3 alasan yang paling banyak dikutip dari rumah tangga yang tidak 
puas dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari terakhir:17

Kuantitas/jumlah tidak 
cukup 82%

Bantuan yang diterima 
tidak berguna / tidak 
sesuai

7%

Lainnya (sebutkan) 6%

16. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan..
17. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
18. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

69174
50276

8276

413934
7865

402719
595334

854736

912216
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Latarbelakang dan metodelogi
Mengikuti kejadian gempa bumi dengan maginitude 7,7 SR pada tanggal 28 Sep-
tember 2018, sebahagian besar wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan 
Pargi Mautong  mengalami kerusakan parah yang diakibatkan oleh gempa bumi, 
tsunami dan likuifaksi. Data yang dirilis 10 Desember, diperkirakan korban jiwa men-
capai 2.101, 1.373 orang hilang, dan 133.631 orang mengungsi.  Sekitar 15.000 
rumah hancur dan 17.000 rumah lainnya mengalami rusak berat.1 Bagaimanapun, 
empat bulan pasca kejadian bencana, terdapat sedikit sekali informasi mengenai 
kondisi kebutuhan, kerentanan, dan profil penduduk yang terdampak akibat benca-
na di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi ini, maka dilakukanlah Penilaian Kebutuhan 
Multisektor (MSNA) oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan Universitas Mu-
hammadiyah Palu dengan koordinasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia 
dan dukungan teknis dari REACH pada 38 kecamatan terdampak di Provinsi Su-
lawesi Tengah.

Hasilnya di bobotkan berdasarkan jumlah penduduk, dan digeneralisasi hingga 
ke level kecamatan dengan tingkat tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin 
kesalahan 13%. Sebanyak 43 rumah tangga yang disurvei di empat kabupaten 
yang terdampak, antara tanggal 22 Januari hingga 6 Februari 2019.2

W Kependudukan
Komposisi Rumah Tangga Berdasarkan  Jenis Kelamin dan 
Usia

\
Laki-
Laki

3% 60+ tahun 2%

P̂erem-
puan

27% 18–59 tahun 26%

11% 13–17 tahun 4%

7% 6–12 tahun 6%

4% 1–5 tahun 5%

3% <1 tahun 1%

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga mencapai 4.2 orang per 
keluarga

Kepala Rumah Tangga
6 dari kepala rumah tangga adalah perempuan

10 dari kelapa rumah tangga telah berusia lansia

43.7 Rata-rata usia kepala rumah tangga

Rasio Ketergantungan4

0.8 rata-rata rasio ketergantungan anak-anak

0.2 rata-rata rasio ketergantungan pada usia lanjut

0.9 rata-rata dari total rasio ketergantungan

K& Pengungsian dan Perlindungan
Persentase rumah tangga berdasarkan lokasi pengungsiannya saat ini

NA% Rumah Milik Sendiri

NA% Sewa (sebelum gempa)

NA% Pengungsian di samping rumah

NA% Sewa (pasca gempa)
NA% Tinggal dengan Teman/Keluarga
NA% Permukiman darurat

NA% Berkumpul terpusat

NA% Lainnya

1. Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah, Laporan Situasi Tim Kemanusian #10, 10 Desember 
2018.
2. Batas wilayah dan toponimi yang digunakan pada peta ini tidak mengindikasikan dukungan 
atau peneriman resmi oleh REACH, UNICEF, HFI, UNISMUH Palu, dan Kemensos
3. Kunci pokok data menjelaskan informasi kuisioner pada responden yang diwawancarai . 
Selagi responden biasanya kepala rumah tangga, apabila kepala rumah tangga tidak hadir 
pada waktu wawancara, anggota dari rumah tangga yang mengerti mengenai urusan rumah 
tangga dapat memberikan respon sebagai gantinya. Sesi ini hanya menunjukkan informasi 
pada hasil jawaban responden tidak diperhitungan berdasarkan populasi.
4. Rasio Ketergantungan dihitung dengan membagi kelompok non produktif yakni  anak-anak 
(0-17 tahun) dan lansia (> 60 tahun) dengan jumlah penduduk dewasa produktif (usia 18 – 59 
tahun). 

¦ Informasi Responden3

43 Total rumah tangga yang diwawancarai

41.2 Rata-rata usia responden
44 Responden adalah perempuan

100 Dari rumah tangga yang diwawancarai adalah pengungsi

Pengungsi, Berkumpul Terpusat

NANANANANANANANA++B
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l Dukungan Psikososial
68% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 

rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

( Penampungan
Lokasi pengungsian saat ini
Persentase rumah tangga berdasarkan tipe pengungsian saat ini6
Hunian sementara, 
pemukiman bersama 78%
Bangunan umum (sekolah, 
bangunan keagamaan, dll.) 14%
Tempat tinggal sementara 
(dengan bahan-bahan bekas 3%

92% dari rumah tangga melaporkan bahwa tempat tinggal awal 
mereka hancur atau rusak 

% dari rumah tangga dengan status tempat tinggal saat ini
0% Penampungan milik sendiri

13% Perjanjian tertulis (masih berlaku)

0% Perjanjian tertulis (habis masa berlaku)

79% Lisan /Tidak ada Pernjanjian 

8% Tidak Tahu

4% dari rumah tangga yang saat ini berisiko digusur

3 alasan utama rumah tangga yang berisiko digusur8

 Pihak berwenang meminta 
kami untuk pergi. 100%

 Permintaan untuk 
mengosongkan 12%

 Kurangnya dana untuk 
membayar biaya sewa. 0%

44% dari rumah tangga yang tidak memiliki dokumen kepemilikan 
resmi rumah mereka

Preferensi Bantuan Penampungan
3 alasan utama intervensi lokasi penampungan untuk 6 bulan ke depan:8

 Membuat tempat tinggal  
lebih tahan 67%

 Bangun rumah baru di 
lahan berbeda di lokasi 51%

 Membangun kembali atau 
memperbaiki rumah asli 42%

Pengungsian

100% dari rumah tangga  mengungsi akibat gempa bumi

Persentase jarak lokasi pengungsiaan rumah tangga saat ini dari 
rumah asal

19% Sekitar lokasi rumah 

36% Sekitar 2 km

29% Antara 2 km - 5 km

16% Lebih dari 5 km
0% Tidak tahu

Penduduk yang Tidak Mengungsi

0% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 
rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

Terdapat rata-rata 0  pengungsi individu per rumah tangga

0 rata-rata rasio ketergantungan pengungsi terhadap non-pen-
gungsi di setiap tempat penampungan5

Keinginan berpindah dalam 6 bulan ke depan

Persentase rumah tangga berdasarkan preferensi lokasi tinggal  dalam 
waktu 6 bulan6

Tetap berada dalam lokasi saat ini 58%

Bantuan kemanusiaan 18%

Mata pencaharian 12%

3 alasan teratas mengapa ingin tinggal di lokasi yang disukai dalam 6 
bulan ke depan:7

 Rumah hancur/rusak parah 86%

 Kerusakan berat pada 
rumah 42%

 Takut bahwa tanah masih 
tidak aman 36%

^& Perlindungan Kebutuhan Perempuan

23% dari rumah tangga terdiri dari ibu hamil atau ibu 
menyusui

d` Disabilitas, Lansia, dan Minoritas

1% dari rumah tangga terdiri paling tidak satu anggota 
dengan berkebutuhan khusus baik fisik dan mental. 

Z Perlindungan Anak

11% dari rumah tangga terdapat sedikitnya satu anak 
terpisah dari pengasuh mereka. 

5. Rasio ketergantungan dihitiung dengan membagi jumlah pengungsi individu yang sedang 
ditampung terhadap jumlah total dari keluarga yang menampung.
6. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
7. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
8. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

78143
100120

675142
+19+36+29+16+B

+13+79+8+B581812864236
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Tiga pilihan teratas terkait jenis bantuan pengunsian untuk 6 bulan ke 
depan:9

 Bahan bangunan (beton, 
kayu) 62%

 Bantuan untuk membangun / 
memperbaiki tempat tinggal 60%

 Menyediakan pasokan air ke 
tempat tinggal 25%

3 kebutuhan  paling diperlukan pada aspek non bahan makanan:9

 Cooking utensils/kitchen set; 79%

 Bedding items (bedsheets, 
pillows); 52%

 Mattresses/Sleeping mats 49%

* Air, Sanitasi, dan Kebersihan
Akses Air Bersih

% rumah tangga berdasarkan sumber utama air minum mereka:

31% Air PAM

33% Air Keran

9% Sumur/mata air terlindungi

9% Water tank/trucking

15% Air kemasan

3% Sumber air tidak terlindungi

0% Tidak tahu

100% rumah tangga melaporkan minum air olahan yang 
aman untuk diminum

82%
rumah tangga memiliki cukup air minum untuk me-
menuhi kebutuhan mereka untuk minum, memasak, 
mandi, dan mencuci

% rumah tangga berdasarkan waktu yang diperlukan untuk berjalan 
ke sumber air utama, mengambil air, dan kembali (termasuk 
mengantri di sumber air)

73% Sumber air berada di lokasi

12% Kurang dari 10 menit 

13% 10 - 20 menit

2% Lebih dari 20 menit
0% Tidak tahu

Praktik Kebersihan
% dari rumah tangga berdasarkan cara cuci tangan:

39% Alat penuangan/keran wastafel

45% Baskom/ember

16% Tidak ada alat

0% Tidak tahu

91% dari rumah tangga memiliki ketersediaan air untuk cuci 
tangan

60% dari rumah tangga memiliki ketersediaan sabun untuk 
cuci tangan

Kondisi Sanitasi
% dari rumah tangga berdasarkan cara buang air besar:

11% Jamban rumah

86% Jamban komunal

2% Buang air sembarangan

1% Tidak Tahu
% rumah tangga menggunakan jamban rumah tangga atau jamban 
komunal, berdasarkan tipe:

100% Toilet siram

0% Lainnya

Terdapat rata-rata 18.8 rumah tangga melaporkan berbagi dalam 
menggunakan setiap jamban komunal10

Kondisi jamban rumah tangga dan komunal

75% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki penerangan yang 
memadai

23% rumah tangga melaporkan bahwa terdapat toilet terpisah untuk 
pria dan wanita

90% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki kunci di pintu

Pembuangan sampah
% rumah tangga berdasarkan metode pembuangan sampah:

18% Tempat sampah di rumah/
jalan

0% Sampah dikubur
63% Sampah dibakar

11% Area terbuka yang didesain 
untuk pembuangan

8%
Area terbuka yang tidak 
didesain untuk pembuangan 
sampah

0% Tidak Tahu9. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
10. Rata-rata diambil dari rumah tangga yang melaporkan penggunaan jamban umum.

+73+12+13+2B

+11+86+2+1B

+39+45+16B

626025795249
+31+33+9+9+15+3+B

+18+63+11+8+B

+100+C
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% rumah tangga berdasarkan sumber makanan utama  :11

Dibeli dengan uang tunai milik 
sendiri 61%

Bantuan makanan dari 
pemerintah 18%

Bantuan makanan dari badan 
sosial setempat, swasta 15%

% Pendidikan
Kehadiran Siswa

11% rumah tangga yang memiliki anak-anak usia sekolah 
yang tidak masuk sekolah setelah kejadian gempa

Pada keluraga yang memiliki anak usia sekola dan tidak masuk sekolah, 
terdapat rata-rata 1.1 anak-anak yang dilaporkan tidak bersekolah,

Tiga alasan teratas mengapa anak-anak tidak lagi melanjutkan 
sekolah berdasarkan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah 
yang tidak bersekolah.15

 Lainnya (sebutkan) 82%

 Ketakutan bahwa sekolah-
sekolah di tempat yang tidak 18%

 Rumah tangga mengungsi dan 
sekolah terlalu jauh 11%

Kondisi Sekolah
Rumah tangga yang melaporkan kondisi sekolah terdekat

8% Kondisi Bagus

4% Rusak ringan

15% Rusak sedang

65% Rusak parah

8% Tidak Tahu

0% Lainnya

+ Kesehatan
Imunisasi

39% rumah tangga melaporkan memiliki anak yang tidak diimu-
nisasi.

% rumah tangga berdasarkan frekuensi pengumpulan sampah
18% Setiap hari

13% Setiap minggu

13% Lebih dari 1 minggu

56% Pelayanan tidak tersedia

0% Tidak Tahu

0% Lainnya

O Ekonomi
Lapangan pekerjaan and pekerjaan
% rumah tangga berdasarkan laporan pekerjaan paling umum sebe-
lum dan sesudah gempa bumi:11

Pekerjaan sebelumnya Pekerjaan saat ini

37% Pertanian  Penganggur 28%

20% Vocational  Pertanian 23%

9% Industri jasa  Vocational 17%

23% rumah tangga memiliki setidaknya satu anggota rumah tangga 
usia kerja yang tidak bekerja

Masalah utama yang dilaporkan bagi orang untuk mencari pekerjaan:11

Bencana yang terjadi (Gempa 
bumi September) 69%
Bencana yang terjadi merusakkan 
lahan tanam untuk menanam 31%
Hanya pekerjaan dengan 
ketrampilan rendah 0%

Terdapat rata-rata kehilangan pendapatan rumah tangga  sebe-
sar 20% akibat bencana12

) Perlindungan Pangan
Laporan Nilai Konsumsi Makanan (FCS) dan Indeks Strategi 
Penanggulangan yang Dilaporkan (rCSI) menurut kategori

Nilai Konsumsi Makanan13
Penurunan Indeks 
Strategi Penanggulan-
gan14

83% Bisa Diterima

4.617% Margin

0% Buruk

11. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
12. Karena sensitivitas dalam menanyakan pendapatan bulanan, responden ditanya berapa 

611815
821811

+18+13+13+56+B

69310
+8+4+15+65+8+C

+83+17+B
4

kisaran pendapatan bulanan mereka. Batas rentang atas yang digunakan, dan pendapatan 
saat ini dibagi dengan pendapatan sebelumnya sebelum dirata-rata..
13. Indeks Konsumsi Makanan (FCS) dihitung dengan menanyakan responden berapa hari 
per minggu rumah tangga mereka mengkonsumsi berbagai jenis makanan, kemudian dikalikan 
dengan koefisien berdasarkan pada jenis  makanan, dijumlahkan, dan dilakukan pemeringka-
tan berdasarkan jumlah.
14. rCSI dihitung dengan menanyakan responden berapa hari per minggu rumah tangga 
mereka menerapkan strategi penanggulangan berbeda untuk bertahan dari kekurangan 
makanan. Jumlah hari kemudian dikalikan dengan koefisien berdasarkan pada jenis makanan, 
dijumlahkan, dan kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan jumlah.
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Penyakit dan Luka

68 rumah tangga melaporkan bahwa anggota rumah tangga 
mengalami masalah kesehatan dalam 30 hari terakhir

3 jenis masalah kesehatan teratas dilaporkan oleh rumah tangga 
dengan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan 
dalam 30 hari terakhir 16

 Batuk 74%

 Demam 72%

 Diare, sakit perut 33%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh rumah tangga yang 
memerlukan akses perawatan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

Tidak ada masalah 93%

Fasilitas kesehatan terlalu 
jauh / tidak ada transportasi 5%

Fasilitas kesehatan tidak 
tersedia 2%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh anggota rumah tangga yang telah 
memiliki akses layanan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

 Mendapatkan obat-
obatan biasa 60%

 Penanganan masalah 
kesehatan (dari 54%

 tidak ada 19%

| Kebutuhan Prioritas
3 kebutuhan prioritas terpenting untuk rumah tangga:18

 Makanan 89%

 Bantuan tempat tinggal 55%

 Barang-barang non- 51%

v Komunikasi dengan Komunitas

Kebutuhan Informasi
% rumah tangga berdasarkan informasi yang paling dibutuhkan:17

Status perumahan 40%

Bantuan kemanusiaan 34%

Mata pencaharian 22%

% rumah tangga menurut sumber informasi yang paling dimi-
nati:17

Komunikasi tatap muka (mis. 
Dari teman) 76%

Televisi 9%

Whatsapp/WA 8%

Bantuan yang diterima

74%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka telah 
menerima bantuan kemanusian dalam waktu 30 
hari terakhir. 

Top 3 most common types of aid that households have received:16

 Makanan 95%

 Air 32%


Barang-barang 
rumah tangga 
lainnya

22%

% of households by most common source of aid:17

Distribusi LSM 51%
Distribusi pemerintah 26%
Barang-barang rumah 
tangga lainnya 14%

72%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka senang 
dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari 
terakhir

3 alasan yang paling banyak dikutip dari rumah tangga yang tidak 
puas dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari terakhir:17

Kuantitas/jumlah tidak 
cukup 100%

Kualitas/mutu tidak 
cukup baik 0%

Lainnya (sebutkan) 0%

16. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan..
17. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
18. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

7698
512614

10000

605419
9352

403422
747233

895551

953222
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Latarbelakang dan metodelogi
Mengikuti kejadian gempa bumi dengan maginitude 7,7 SR pada tanggal 28 Sep-
tember 2018, sebahagian besar wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan 
Pargi Mautong  mengalami kerusakan parah yang diakibatkan oleh gempa bumi, 
tsunami dan likuifaksi. Data yang dirilis 10 Desember, diperkirakan korban jiwa men-
capai 2.101, 1.373 orang hilang, dan 133.631 orang mengungsi.  Sekitar 15.000 
rumah hancur dan 17.000 rumah lainnya mengalami rusak berat.1 Bagaimanapun, 
empat bulan pasca kejadian bencana, terdapat sedikit sekali informasi mengenai 
kondisi kebutuhan, kerentanan, dan profil penduduk yang terdampak akibat benca-
na di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi ini, maka dilakukanlah Penilaian Kebutuhan 
Multisektor (MSNA) oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan Universitas Mu-
hammadiyah Palu dengan koordinasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia 
dan dukungan teknis dari REACH pada 38 kecamatan terdampak di Provinsi Su-
lawesi Tengah.

Hasilnya di bobotkan berdasarkan jumlah penduduk, dan digeneralisasi hingga 
ke level kecamatan dengan tingkat tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin 
kesalahan 7%. Sebanyak 375 rumah tangga yang disurvei di empat kabupaten 
yang terdampak, antara tanggal 22 Januari hingga 6 Februari 2019.2

W Kependudukan
Komposisi Rumah Tangga Berdasarkan  Jenis Kelamin dan 
Usia

\
Laki-
Laki

3% 60+ tahun 3%

P̂erem-
puan

28% 18–59 tahun 28%

5% 13–17 tahun 6%

7% 6–12 tahun 7%

5% 1–5 tahun 4%

1% <1 tahun 1%

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga mencapai 5 orang per 
keluarga

Kepala Rumah Tangga
14 dari kepala rumah tangga adalah perempuan

8 dari kelapa rumah tangga telah berusia lansia

43.1 Rata-rata usia kepala rumah tangga

Rasio Ketergantungan4

0.7 rata-rata rasio ketergantungan anak-anak

0.2 rata-rata rasio ketergantungan pada usia lanjut

0.9 rata-rata dari total rasio ketergantungan

K& Pengungsian dan Perlindungan
Persentase rumah tangga berdasarkan lokasi pengungsiannya saat ini

NA% Rumah Milik Sendiri

NA% Sewa (sebelum gempa)

NA% Pengungsian di samping rumah

NA% Sewa (pasca gempa)
NA% Tinggal dengan Teman/Keluarga
NA% Permukiman darurat

NA% Berkumpul terpusat

NA% Lainnya

1. Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah, Laporan Situasi Tim Kemanusian #10, 10 Desember 
2018.
2. Batas wilayah dan toponimi yang digunakan pada peta ini tidak mengindikasikan dukungan 
atau peneriman resmi oleh REACH, UNICEF, HFI, UNISMUH Palu, dan Kemensos
3. Kunci pokok data menjelaskan informasi kuisioner pada responden yang diwawancarai . 
Selagi responden biasanya kepala rumah tangga, apabila kepala rumah tangga tidak hadir 
pada waktu wawancara, anggota dari rumah tangga yang mengerti mengenai urusan rumah 
tangga dapat memberikan respon sebagai gantinya. Sesi ini hanya menunjukkan informasi 
pada hasil jawaban responden tidak diperhitungan berdasarkan populasi.
4. Rasio Ketergantungan dihitung dengan membagi kelompok non produktif yakni  anak-anak 
(0-17 tahun) dan lansia (> 60 tahun) dengan jumlah penduduk dewasa produktif (usia 18 – 59 
tahun). 

¦ Informasi Responden3

375 Total rumah tangga yang diwawancarai

40.7 Rata-rata usia responden
49 Responden adalah perempuan

100 Dari rumah tangga yang diwawancarai adalah pengungsi

Pengungsi, Tinggal Bersama Teman/Keluarga

NANANANANANANANA++B

32867411575
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l Dukungan Psikososial
57% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 

rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

( Penampungan
Lokasi pengungsian saat ini
Persentase rumah tangga berdasarkan tipe pengungsian saat ini6

Rumah 94%
Tempat tinggal sementara 
(dengan bahan-bahan bekas 5%
Bangunan tempat tinggal 
yang belum selesai atau 0%

88% dari rumah tangga melaporkan bahwa tempat tinggal awal 
mereka hancur atau rusak 

% dari rumah tangga dengan status tempat tinggal saat ini
1% Penampungan milik sendiri

10% Perjanjian tertulis (masih berlaku)

3% Perjanjian tertulis (habis masa berlaku)

85% Lisan /Tidak ada Pernjanjian 

1% Tidak Tahu

4% dari rumah tangga yang saat ini berisiko digusur

3 alasan utama rumah tangga yang berisiko digusur8

 Pihak berwenang meminta 
kami untuk pergi. 76%

 Permintaan untuk 
mengosongkan 35%

 Kurangnya dana untuk 
membayar biaya sewa. 0%

10% dari rumah tangga yang tidak memiliki dokumen kepemilikan 
resmi rumah mereka

Preferensi Bantuan Penampungan
3 alasan utama intervensi lokasi penampungan untuk 6 bulan ke depan:8

 Membangun kembali atau 
memperbaiki rumah asli 79%

 Membuat tempat tinggal  
lebih tahan dari bahaya 36%

 Meningkatkan infrastruktur 
dasar 16%

Pengungsian

100% dari rumah tangga  mengungsi akibat gempa bumi

Persentase jarak lokasi pengungsiaan rumah tangga saat ini dari 
rumah asal

68% Sekitar lokasi rumah 

11% Sekitar 2 km

5% Antara 2 km - 5 km

11% Lebih dari 5 km
5% Tidak tahu

Penduduk yang Tidak Mengungsi

0% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 
rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

Terdapat rata-rata 0  pengungsi individu per rumah tangga

0 rata-rata rasio ketergantungan pengungsi terhadap non-pen-
gungsi di setiap tempat penampungan5

Keinginan berpindah dalam 6 bulan ke depan

Persentase rumah tangga berdasarkan preferensi lokasi tinggal  dalam 
waktu 6 bulan6

Tetap berada dalam lokasi saat ini 76%

Status perumahan 13%

Mata pencaharian 6%

3 alasan teratas mengapa ingin tinggal di lokasi yang disukai dalam 6 
bulan ke depan:7

 Rumah hancur/rusak parah 53%

 Kerusakan berat pada 
rumah 27%

 Kerusakan ringan pada 
rumah 21%

^& Perlindungan Kebutuhan Perempuan

22% dari rumah tangga terdiri dari ibu hamil atau ibu 
menyusui

d` Disabilitas, Lansia, dan Minoritas

3% dari rumah tangga terdiri paling tidak satu anggota 
dengan berkebutuhan khusus baik fisik dan mental. 

Z Perlindungan Anak

4% dari rumah tangga terdapat sedikitnya satu anak 
terpisah dari pengasuh mereka. 

5. Rasio ketergantungan dihitiung dengan membagi jumlah pengungsi individu yang sedang 
ditampung terhadap jumlah total dari keluarga yang menampung.
6. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
7. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
8. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

9450
76350

793616
+68+11+5+11+5+B

+1+10+3+85+1+B76136532721
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Tiga pilihan teratas terkait jenis bantuan pengunsian untuk 6 bulan ke 
depan:9

 Bantuan untuk membangun / 
memperbaiki tempat tinggal 64%

 Bahan bangunan (beton, 
kayu) 42%

 Tidak Ada 15%

3 kebutuhan  paling diperlukan pada aspek non bahan makanan:9

 Cooking utensils/kitchen set; 58%

 Bedding items (bedsheets, 
pillows); 52%

 Mattresses/Sleeping mats 39%

* Air, Sanitasi, dan Kebersihan
Akses Air Bersih

% rumah tangga berdasarkan sumber utama air minum mereka:

27% Air PAM

25% Air Keran

13% Sumur/mata air terlindungi

3% Water tank/trucking

21% Air kemasan

5% Sumber air tidak terlindungi

6% Tidak tahu

95% rumah tangga melaporkan minum air olahan yang 
aman untuk diminum

87%
rumah tangga memiliki cukup air minum untuk me-
menuhi kebutuhan mereka untuk minum, memasak, 
mandi, dan mencuci

% rumah tangga berdasarkan waktu yang diperlukan untuk berjalan 
ke sumber air utama, mengambil air, dan kembali (termasuk 
mengantri di sumber air)

80% Sumber air berada di lokasi

13% Kurang dari 10 menit 

4% 10 - 20 menit

3% Lebih dari 20 menit
0% Tidak tahu

Praktik Kebersihan
% dari rumah tangga berdasarkan cara cuci tangan:

62% Alat penuangan/keran wastafel

30% Baskom/ember

8% Tidak ada alat

0% Tidak tahu

88% dari rumah tangga memiliki ketersediaan air untuk cuci 
tangan

62% dari rumah tangga memiliki ketersediaan sabun untuk 
cuci tangan

Kondisi Sanitasi
% dari rumah tangga berdasarkan cara buang air besar:

75% Jamban rumah

14% Jamban komunal

9% Buang air sembarangan

2% Tidak Tahu
% rumah tangga menggunakan jamban rumah tangga atau jamban 
komunal, berdasarkan tipe:

100% Toilet siram

0% Lainnya

Terdapat rata-rata 7.4 rumah tangga melaporkan berbagi dalam 
menggunakan setiap jamban komunal10

Kondisi jamban rumah tangga dan komunal

79% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki penerangan yang 
memadai

5% rumah tangga melaporkan bahwa terdapat toilet terpisah untuk 
pria dan wanita

73% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki kunci di pintu

Pembuangan sampah
% rumah tangga berdasarkan metode pembuangan sampah:

14% Tempat sampah di rumah/
jalan

0% Sampah dikubur
49% Sampah dibakar

20% Area terbuka yang didesain 
untuk pembuangan

15%
Area terbuka yang tidak 
didesain untuk pembuangan 
sampah

2% Tidak Tahu9. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
10. Rata-rata diambil dari rumah tangga yang melaporkan penggunaan jamban umum.

+80+13+4+3B

+75+14+9+2B

+62+30+8B

644215585239
+27+25+13+3+21+5+6+B

+14+49+20+15+2+B

+100+C
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% rumah tangga berdasarkan sumber makanan utama  :11

Dibeli dengan uang tunai milik 
sendiri 93%

Mendapat bantuan makanan 
dari tetangga  atau teman 3%

Bantuan makanan dari 
pemerintah 1%

% Pendidikan
Kehadiran Siswa

5% rumah tangga yang memiliki anak-anak usia sekolah 
yang tidak masuk sekolah setelah kejadian gempa

Pada keluraga yang memiliki anak usia sekola dan tidak masuk sekolah, 
terdapat rata-rata 1.3 anak-anak yang dilaporkan tidak bersekolah,

Tiga alasan teratas mengapa anak-anak tidak lagi melanjutkan 
sekolah berdasarkan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah 
yang tidak bersekolah.15

 Sekolah rusak atau hancur 
akibat gempa / tsunami 39%

 Ketakutan bahwa sekolah-
sekolah di tempat yang tidak 18%

 Rumah tangga mengungsi dan 
sekolah terlalu jauh 16%

Kondisi Sekolah
Rumah tangga yang melaporkan kondisi sekolah terdekat

18% Kondisi Bagus

25% Rusak ringan

35% Rusak sedang

10% Rusak parah

9% Tidak Tahu

3% Lainnya

+ Kesehatan
Imunisasi

22% rumah tangga melaporkan memiliki anak yang tidak diimu-
nisasi.

% rumah tangga berdasarkan frekuensi pengumpulan sampah
38% Setiap hari

26% Setiap minggu

0% Lebih dari 1 minggu

31% Pelayanan tidak tersedia

3% Tidak Tahu

2% Lainnya

O Ekonomi
Lapangan pekerjaan and pekerjaan
% rumah tangga berdasarkan laporan pekerjaan paling umum sebe-
lum dan sesudah gempa bumi:11

Pekerjaan sebelumnya Pekerjaan saat ini

26% Pertanian  Pertanian 25%

18% Pemilik usaha 
kecil  Pemilik usaha 

kecil 16%

10% Industri jasa  Penganggur 11%

27% rumah tangga memiliki setidaknya satu anggota rumah tangga 
usia kerja yang tidak bekerja

Masalah utama yang dilaporkan bagi orang untuk mencari pekerjaan:11

Bencana yang terjadi (Gempa 
bumi September) 54%
Pekerjaan yang tersedia terlalu 
jauh 17%
Bencana yang terjadi merusakkan 
lahan tanam untuk menanam 14%

Terdapat rata-rata kehilangan pendapatan rumah tangga  sebe-
sar 10% akibat bencana12

) Perlindungan Pangan
Laporan Nilai Konsumsi Makanan (FCS) dan Indeks Strategi 
Penanggulangan yang Dilaporkan (rCSI) menurut kategori

Nilai Konsumsi Makanan13
Penurunan Indeks 
Strategi Penanggulan-
gan14

88% Bisa Diterima

4.111% Margin

1% Buruk

11. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
12. Karena sensitivitas dalam menanyakan pendapatan bulanan, responden ditanya berapa 

9331
391816

+38+26+31+3+B

541714 +18+25+35+10+9+3+C
+88+11+1+B

4

kisaran pendapatan bulanan mereka. Batas rentang atas yang digunakan, dan pendapatan 
saat ini dibagi dengan pendapatan sebelumnya sebelum dirata-rata..
13. Indeks Konsumsi Makanan (FCS) dihitung dengan menanyakan responden berapa hari 
per minggu rumah tangga mereka mengkonsumsi berbagai jenis makanan, kemudian dikalikan 
dengan koefisien berdasarkan pada jenis  makanan, dijumlahkan, dan dilakukan pemeringka-
tan berdasarkan jumlah.
14. rCSI dihitung dengan menanyakan responden berapa hari per minggu rumah tangga 
mereka menerapkan strategi penanggulangan berbeda untuk bertahan dari kekurangan 
makanan. Jumlah hari kemudian dikalikan dengan koefisien berdasarkan pada jenis makanan, 
dijumlahkan, dan kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan jumlah.
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Penyakit dan Luka

51 rumah tangga melaporkan bahwa anggota rumah tangga 
mengalami masalah kesehatan dalam 30 hari terakhir

3 jenis masalah kesehatan teratas dilaporkan oleh rumah tangga 
dengan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan 
dalam 30 hari terakhir 16

 Demam 59%

 Batuk 53%

 Diare, sakit perut 36%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh rumah tangga yang 
memerlukan akses perawatan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

Tidak ada masalah 78%

Tidak tahu 8%

Biaya pengobatan / 
perawatan terlalu tinggi 7%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh anggota rumah tangga yang telah 
memiliki akses layanan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

 tidak ada 40%

 Mendapatkan obat-
obatan biasa 38%

 Penanganan masalah 
kesehatan (dari 34%

| Kebutuhan Prioritas
3 kebutuhan prioritas terpenting untuk rumah tangga:18

 Makanan 84%

 Bantuan tempat tinggal 36%

 Perlengkapan dapur 33%

v Komunikasi dengan Komunitas

Kebutuhan Informasi
% rumah tangga berdasarkan informasi yang paling dibutuhkan:17

Bantuan kemanusiaan 30%

Status perumahan 30%

Mata pencaharian 22%

% rumah tangga menurut sumber informasi yang paling dimi-
nati:17

Komunikasi tatap muka (mis. 
Dari teman) 66%

Televisi 20%

Media sosial lainnya (Skype, 
Instagram, Twitter) 6%

Bantuan yang diterima

33%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka telah 
menerima bantuan kemanusian dalam waktu 30 
hari terakhir. 

Top 3 most common types of aid that households have received:16

 Makanan 91%

 Air 17%


Barang-barang 
rumah tangga 
lainnya

14%

% of households by most common source of aid:17

Distribusi pemerintah 56%
Distribusi LSM 14%
Barang-barang rumah 
tangga lainnya 10%

58%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka senang 
dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari 
terakhir

3 alasan yang paling banyak dikutip dari rumah tangga yang tidak 
puas dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari terakhir:17

Kuantitas/jumlah tidak 
cukup 97%

Bantuan yang diterima 
tidak berguna / tidak 
sesuai

3%

Tidak tahu 0%

16. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan..
17. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
18. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

66206
561410

9730

403834
7887

303022
595336

843633

911714
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Latarbelakang dan metodelogi
Mengikuti kejadian gempa bumi dengan maginitude 7,7 SR pada tanggal 28 Sep-
tember 2018, sebahagian besar wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan 
Pargi Mautong  mengalami kerusakan parah yang diakibatkan oleh gempa bumi, 
tsunami dan likuifaksi. Data yang dirilis 10 Desember, diperkirakan korban jiwa men-
capai 2.101, 1.373 orang hilang, dan 133.631 orang mengungsi.  Sekitar 15.000 
rumah hancur dan 17.000 rumah lainnya mengalami rusak berat.1 Bagaimanapun, 
empat bulan pasca kejadian bencana, terdapat sedikit sekali informasi mengenai 
kondisi kebutuhan, kerentanan, dan profil penduduk yang terdampak akibat benca-
na di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi ini, maka dilakukanlah Penilaian Kebutuhan 
Multisektor (MSNA) oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan Universitas Mu-
hammadiyah Palu dengan koordinasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia 
dan dukungan teknis dari REACH pada 38 kecamatan terdampak di Provinsi Su-
lawesi Tengah.

Hasilnya di bobotkan berdasarkan jumlah penduduk, dan digeneralisasi hingga 
ke level kecamatan dengan tingkat tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin 
kesalahan 13%. Sebanyak 53 rumah tangga yang disurvei di empat kabupaten 
yang terdampak, antara tanggal 22 Januari hingga 6 Februari 2019.2

W Kependudukan
Komposisi Rumah Tangga Berdasarkan  Jenis Kelamin dan 
Usia

\
Laki-
Laki

2% 60+ tahun 1%

P̂erem-
puan

29% 18–59 tahun 27%

8% 13–17 tahun 7%

8% 6–12 tahun 6%

3% 1–5 tahun 5%

1% <1 tahun 3%

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga mencapai 4.7 orang per 
keluarga

Kepala Rumah Tangga
15 dari kepala rumah tangga adalah perempuan

6 dari kelapa rumah tangga telah berusia lansia

41.4 Rata-rata usia kepala rumah tangga

Rasio Ketergantungan4

0.8 rata-rata rasio ketergantungan anak-anak

0 rata-rata rasio ketergantungan pada usia lanjut

0.8 rata-rata dari total rasio ketergantungan

K& Pengungsian dan Perlindungan
Persentase rumah tangga berdasarkan lokasi pengungsiannya saat ini

NA% Rumah Milik Sendiri

NA% Sewa (sebelum gempa)

NA% Pengungsian di samping rumah

NA% Sewa (pasca gempa)
NA% Tinggal dengan Teman/Keluarga
NA% Permukiman darurat

NA% Berkumpul terpusat

NA% Lainnya

1. Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah, Laporan Situasi Tim Kemanusian #10, 10 Desember 
2018.
2. Batas wilayah dan toponimi yang digunakan pada peta ini tidak mengindikasikan dukungan 
atau peneriman resmi oleh REACH, UNICEF, HFI, UNISMUH Palu, dan Kemensos
3. Kunci pokok data menjelaskan informasi kuisioner pada responden yang diwawancarai . 
Selagi responden biasanya kepala rumah tangga, apabila kepala rumah tangga tidak hadir 
pada waktu wawancara, anggota dari rumah tangga yang mengerti mengenai urusan rumah 
tangga dapat memberikan respon sebagai gantinya. Sesi ini hanya menunjukkan informasi 
pada hasil jawaban responden tidak diperhitungan berdasarkan populasi.
4. Rasio Ketergantungan dihitung dengan membagi kelompok non produktif yakni  anak-anak 
(0-17 tahun) dan lansia (> 60 tahun) dengan jumlah penduduk dewasa produktif (usia 18 – 59 
tahun). 

¦ Informasi Responden3

53 Total rumah tangga yang diwawancarai

39.6 Rata-rata usia responden
44 Responden adalah perempuan

100 Dari rumah tangga yang diwawancarai adalah pengungsi

Pengungsi, Menyewa

NANANANANANANANA++B

12776531388
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l Dukungan Psikososial
61% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 

rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

( Penampungan
Lokasi pengungsian saat ini
Persentase rumah tangga berdasarkan tipe pengungsian saat ini6

Apartemen / Menyewa 100%

Lainnya (sebutkan) 0%
Bangunan tempat tinggal 
yang belum selesai atau 0%

78% dari rumah tangga melaporkan bahwa tempat tinggal awal 
mereka hancur atau rusak 

% dari rumah tangga dengan status tempat tinggal saat ini
0% Penampungan milik sendiri

38% Perjanjian tertulis (masih berlaku)

2% Perjanjian tertulis (habis masa berlaku)

60% Lisan /Tidak ada Pernjanjian 

0% Tidak Tahu

0% dari rumah tangga yang saat ini berisiko digusur

3 alasan utama rumah tangga yang berisiko digusur8

 NA 0%

 NA 0%

 NA 0%

32% dari rumah tangga yang tidak memiliki dokumen kepemilikan 
resmi rumah mereka

Preferensi Bantuan Penampungan
3 alasan utama intervensi lokasi penampungan untuk 6 bulan ke depan:8

 Membangun kembali atau 
memperbaiki rumah asli 42%

 Bangun rumah baru di 
lahan berbeda di lokasi 40%

 Membuat tempat tinggal  
lebih tahan dari bahaya 31%

Pengungsian

100% dari rumah tangga  mengungsi akibat gempa bumi

Persentase jarak lokasi pengungsiaan rumah tangga saat ini dari 
rumah asal

22% Sekitar lokasi rumah 

22% Sekitar 2 km

12% Antara 2 km - 5 km

28% Lebih dari 5 km
16% Tidak tahu

Penduduk yang Tidak Mengungsi

0% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 
rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

Terdapat rata-rata 0  pengungsi individu per rumah tangga

0 rata-rata rasio ketergantungan pengungsi terhadap non-pen-
gungsi di setiap tempat penampungan5

Keinginan berpindah dalam 6 bulan ke depan

Persentase rumah tangga berdasarkan preferensi lokasi tinggal  dalam 
waktu 6 bulan6

Tetap berada dalam lokasi saat ini 52%

Bantuan kemanusiaan 20%

Mata pencaharian 14%

3 alasan teratas mengapa ingin tinggal di lokasi yang disukai dalam 6 
bulan ke depan:7

 Rumah hancur/rusak parah 30%

 Tanah yang hilang pada 
bencana alam 29%

 Daerah bisa dinyatakan 
area tidak ada bangunan 28%

^& Perlindungan Kebutuhan Perempuan

18% dari rumah tangga terdiri dari ibu hamil atau ibu 
menyusui

d` Disabilitas, Lansia, dan Minoritas

2% dari rumah tangga terdiri paling tidak satu anggota 
dengan berkebutuhan khusus baik fisik dan mental. 

Z Perlindungan Anak

2% dari rumah tangga terdapat sedikitnya satu anak 
terpisah dari pengasuh mereka. 

5. Rasio ketergantungan dihitiung dengan membagi jumlah pengungsi individu yang sedang 
ditampung terhadap jumlah total dari keluarga yang menampung.
6. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
7. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
8. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

10000
000

424031
+22+22+12+28+16+B

+38+2+60+B522014302928
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Tiga pilihan teratas terkait jenis bantuan pengunsian untuk 6 bulan ke 
depan:9

 Bantuan untuk membangun / 
memperbaiki tempat tinggal 44%

 Bahan bangunan (beton, 
kayu) 41%

 Peralatan untuk pekerjaan 
sipil/konstruksi 18%

3 kebutuhan  paling diperlukan pada aspek non bahan makanan:9

 Cooking utensils/kitchen set; 72%

 Bedding items (bedsheets, 
pillows); 62%

 Mattresses/Sleeping mats 36%

* Air, Sanitasi, dan Kebersihan
Akses Air Bersih

% rumah tangga berdasarkan sumber utama air minum mereka:

15% Air PAM

12% Air Keran

3% Sumur/mata air terlindungi

2% Water tank/trucking

66% Air kemasan

2% Sumber air tidak terlindungi

0% Tidak tahu

100% rumah tangga melaporkan minum air olahan yang 
aman untuk diminum

90%
rumah tangga memiliki cukup air minum untuk me-
menuhi kebutuhan mereka untuk minum, memasak, 
mandi, dan mencuci

% rumah tangga berdasarkan waktu yang diperlukan untuk berjalan 
ke sumber air utama, mengambil air, dan kembali (termasuk 
mengantri di sumber air)

91% Sumber air berada di lokasi

0% Kurang dari 10 menit 

9% 10 - 20 menit

0% Lebih dari 20 menit
0% Tidak tahu

Praktik Kebersihan
% dari rumah tangga berdasarkan cara cuci tangan:

52% Alat penuangan/keran wastafel

39% Baskom/ember

9% Tidak ada alat

0% Tidak tahu

97% dari rumah tangga memiliki ketersediaan air untuk cuci 
tangan

82% dari rumah tangga memiliki ketersediaan sabun untuk 
cuci tangan

Kondisi Sanitasi
% dari rumah tangga berdasarkan cara buang air besar:

79% Jamban rumah

18% Jamban komunal

3% Buang air sembarangan

0% Tidak Tahu
% rumah tangga menggunakan jamban rumah tangga atau jamban 
komunal, berdasarkan tipe:

100% Toilet siram

0% Lainnya

Terdapat rata-rata 3.2 rumah tangga melaporkan berbagi dalam 
menggunakan setiap jamban komunal10

Kondisi jamban rumah tangga dan komunal

91% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki penerangan yang 
memadai

0% rumah tangga melaporkan bahwa terdapat toilet terpisah untuk 
pria dan wanita

82% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki kunci di pintu

Pembuangan sampah
% rumah tangga berdasarkan metode pembuangan sampah:

21% Tempat sampah di rumah/
jalan

0% Sampah dikubur
38% Sampah dibakar

32% Area terbuka yang didesain 
untuk pembuangan

9%
Area terbuka yang tidak 
didesain untuk pembuangan 
sampah

0% Tidak Tahu9. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
10. Rata-rata diambil dari rumah tangga yang melaporkan penggunaan jamban umum.

+91+9B

+79+18+3B

+52+39+9B

444118726236
+15+12+3+2+66+2+B

+21+38+32+9+B

+100+C
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% rumah tangga berdasarkan sumber makanan utama  :11

Dibeli dengan uang tunai milik 
sendiri 97%

Mendapat bantuan makanan 
dari tetangga  atau teman 2%

Dibeli secara mencicil/ kredit 
(hutang) 1%

% Pendidikan
Kehadiran Siswa

4% rumah tangga yang memiliki anak-anak usia sekolah 
yang tidak masuk sekolah setelah kejadian gempa

Pada keluraga yang memiliki anak usia sekola dan tidak masuk sekolah, 
terdapat rata-rata 1.3 anak-anak yang dilaporkan tidak bersekolah,

Tiga alasan teratas mengapa anak-anak tidak lagi melanjutkan 
sekolah berdasarkan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah 
yang tidak bersekolah.15

 Rumah tangga mengungsi dan 
sekolah terlalu jauh 74%

 Biaya sekolah terlalu mahal 74%

 Rumah tangga membutuhkan 
anak untuk bekerja yang 26%

Kondisi Sekolah
Rumah tangga yang melaporkan kondisi sekolah terdekat

12% Kondisi Bagus

20% Rusak ringan

37% Rusak sedang

9% Rusak parah

13% Tidak Tahu

9% Lainnya

+ Kesehatan
Imunisasi

26% rumah tangga melaporkan memiliki anak yang tidak diimu-
nisasi.

% rumah tangga berdasarkan frekuensi pengumpulan sampah
35% Setiap hari

44% Setiap minggu

2% Lebih dari 1 minggu

18% Pelayanan tidak tersedia

1% Tidak Tahu

0% Lainnya

O Ekonomi
Lapangan pekerjaan and pekerjaan
% rumah tangga berdasarkan laporan pekerjaan paling umum sebe-
lum dan sesudah gempa bumi:11

Pekerjaan sebelumnya Pekerjaan saat ini

37% Pemilik usaha 
kecil  Pemilik usaha 

kecil 32%

10% Pekerjaan 
pemerintah  Penganggur 15%

9% Industri jasa  Industri jasa 9%

18% rumah tangga memiliki setidaknya satu anggota rumah tangga 
usia kerja yang tidak bekerja

Masalah utama yang dilaporkan bagi orang untuk mencari pekerjaan:11

Bencana yang terjadi (Gempa 
bumi September) 85%
Bencana yang terjadi merusakkan 
lahan tanam untuk menanam 8%
Pekerjaan yang tersedia terlalu 
jauh 7%

Terdapat rata-rata kehilangan pendapatan rumah tangga  sebe-
sar 20% akibat bencana12

) Perlindungan Pangan
Laporan Nilai Konsumsi Makanan (FCS) dan Indeks Strategi 
Penanggulangan yang Dilaporkan (rCSI) menurut kategori

Nilai Konsumsi Makanan13
Penurunan Indeks 
Strategi Penanggulan-
gan14

96% Bisa Diterima

1.44% Margin

0% Buruk

11. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
12. Karena sensitivitas dalam menanyakan pendapatan bulanan, responden ditanya berapa 

9721
747426

+35+44+2+18+1+B

8587 +12+20+37+9+13+9+C
+96+4+B

4

kisaran pendapatan bulanan mereka. Batas rentang atas yang digunakan, dan pendapatan 
saat ini dibagi dengan pendapatan sebelumnya sebelum dirata-rata..
13. Indeks Konsumsi Makanan (FCS) dihitung dengan menanyakan responden berapa hari 
per minggu rumah tangga mereka mengkonsumsi berbagai jenis makanan, kemudian dikalikan 
dengan koefisien berdasarkan pada jenis  makanan, dijumlahkan, dan dilakukan pemeringka-
tan berdasarkan jumlah.
14. rCSI dihitung dengan menanyakan responden berapa hari per minggu rumah tangga 
mereka menerapkan strategi penanggulangan berbeda untuk bertahan dari kekurangan 
makanan. Jumlah hari kemudian dikalikan dengan koefisien berdasarkan pada jenis makanan, 
dijumlahkan, dan kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan jumlah.
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Penyakit dan Luka

26 rumah tangga melaporkan bahwa anggota rumah tangga 
mengalami masalah kesehatan dalam 30 hari terakhir

3 jenis masalah kesehatan teratas dilaporkan oleh rumah tangga 
dengan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan 
dalam 30 hari terakhir 16

 Demam 54%

 Batuk 47%

 Diare, sakit perut 23%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh rumah tangga yang 
memerlukan akses perawatan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

Tidak ada masalah 83%

Tidak ada obat / perawatan 
yang tersedia 8%

Tidak ada informasi tentang 
di mana fasilitas kesehatan 8%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh anggota rumah tangga yang telah 
memiliki akses layanan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

 tidak ada 53%

 Mendapatkan obat-
obatan biasa 34%

 Penanganan masalah 
kesehatan (dari 27%

| Kebutuhan Prioritas
3 kebutuhan prioritas terpenting untuk rumah tangga:18

 Makanan 68%

 Bantuan tempat tinggal 58%

 Perlengkapan dapur 45%

v Komunikasi dengan Komunitas

Kebutuhan Informasi
% rumah tangga berdasarkan informasi yang paling dibutuhkan:17

Status perumahan 52%

Bantuan kemanusiaan 17%

Mata pencaharian 13%

% rumah tangga menurut sumber informasi yang paling dimi-
nati:17

Komunikasi tatap muka (mis. 
Dari teman) 56%

Televisi 24%

Facebook (aplikasi) 13%

Bantuan yang diterima

18%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka telah 
menerima bantuan kemanusian dalam waktu 30 
hari terakhir. 

Top 3 most common types of aid that households have received:16

 Makanan 74%

 Barang-barang 
rumah tangga 27%

 Tempat tinggal/ 22%

% of households by most common source of aid:17

Distribusi pemerintah 44%
Distribusi LSM 22%
Tempat tinggal/
tempat penampungan 
sementara

20%

95%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka senang 
dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari 
terakhir

3 alasan yang paling banyak dikutip dari rumah tangga yang tidak 
puas dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari terakhir:17

Kuantitas/jumlah tidak 
cukup 100%

Lainnya (sebutkan) 0%

Tidak tahu 0%

16. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan..
17. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
18. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

562413
442220

10000

533427
8388

521713
544723

685845

742722
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Latarbelakang dan metodelogi
Mengikuti kejadian gempa bumi dengan maginitude 7,7 SR pada tanggal 28 Sep-
tember 2018, sebahagian besar wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan 
Pargi Mautong  mengalami kerusakan parah yang diakibatkan oleh gempa bumi, 
tsunami dan likuifaksi. Data yang dirilis 10 Desember, diperkirakan korban jiwa men-
capai 2.101, 1.373 orang hilang, dan 133.631 orang mengungsi.  Sekitar 15.000 
rumah hancur dan 17.000 rumah lainnya mengalami rusak berat.1 Bagaimanapun, 
empat bulan pasca kejadian bencana, terdapat sedikit sekali informasi mengenai 
kondisi kebutuhan, kerentanan, dan profil penduduk yang terdampak akibat benca-
na di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi ini, maka dilakukanlah Penilaian Kebutuhan 
Multisektor (MSNA) oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan Universitas Mu-
hammadiyah Palu dengan koordinasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia 
dan dukungan teknis dari REACH pada 38 kecamatan terdampak di Provinsi Su-
lawesi Tengah.

Hasilnya di bobotkan berdasarkan jumlah penduduk, dan digeneralisasi hingga 
ke level kecamatan dengan tingkat tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin 
kesalahan 7%. Sebanyak 288 rumah tangga yang disurvei di empat kabupaten 
yang terdampak, antara tanggal 22 Januari hingga 6 Februari 2019.2

W Kependudukan
Komposisi Rumah Tangga Berdasarkan  Jenis Kelamin dan 
Usia

\
Laki-
Laki

3% 60+ tahun 4%

P̂erem-
puan

27% 18–59 tahun 25%

8% 13–17 tahun 6%

7% 6–12 tahun 8%

5% 1–5 tahun 5%

1% <1 tahun 1%

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga mencapai 5.2 orang per 
keluarga

Kepala Rumah Tangga
11 dari kepala rumah tangga adalah perempuan

12 dari kelapa rumah tangga telah berusia lansia

44.4 Rata-rata usia kepala rumah tangga

Rasio Ketergantungan4

0.9 rata-rata rasio ketergantungan anak-anak

0.2 rata-rata rasio ketergantungan pada usia lanjut

1 rata-rata dari total rasio ketergantungan

K& Pengungsian dan Perlindungan
Persentase rumah tangga berdasarkan lokasi pengungsiannya saat ini

NA% Rumah Milik Sendiri

NA% Sewa (sebelum gempa)

NA% Pengungsian di samping rumah

NA% Sewa (pasca gempa)
NA% Tinggal dengan Teman/Keluarga
NA% Permukiman darurat

NA% Berkumpul terpusat

NA% Lainnya

1. Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah, Laporan Situasi Tim Kemanusian #10, 10 Desember 
2018.
2. Batas wilayah dan toponimi yang digunakan pada peta ini tidak mengindikasikan dukungan 
atau peneriman resmi oleh REACH, UNICEF, HFI, UNISMUH Palu, dan Kemensos
3. Kunci pokok data menjelaskan informasi kuisioner pada responden yang diwawancarai . 
Selagi responden biasanya kepala rumah tangga, apabila kepala rumah tangga tidak hadir 
pada waktu wawancara, anggota dari rumah tangga yang mengerti mengenai urusan rumah 
tangga dapat memberikan respon sebagai gantinya. Sesi ini hanya menunjukkan informasi 
pada hasil jawaban responden tidak diperhitungan berdasarkan populasi.
4. Rasio Ketergantungan dihitung dengan membagi kelompok non produktif yakni  anak-anak 
(0-17 tahun) dan lansia (> 60 tahun) dengan jumlah penduduk dewasa produktif (usia 18 – 59 
tahun). 

¦ Informasi Responden3

288 Total rumah tangga yang diwawancarai

41.8 Rata-rata usia responden
60 Responden adalah perempuan

100 Dari rumah tangga yang diwawancarai adalah pengungsi

Pengungsi, Permukiman sementara

NANANANANANANANA++B

42568511578
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l Dukungan Psikososial
71% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 

rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

( Penampungan
Lokasi pengungsian saat ini
Persentase rumah tangga berdasarkan tipe pengungsian saat ini6

Tenda 61%
Tempat tinggal sementara 
(dengan bahan-bahan bekas 20%
Hunian sementara, 
pemukiman bersama 20%

95% dari rumah tangga melaporkan bahwa tempat tinggal awal 
mereka hancur atau rusak 

% dari rumah tangga dengan status tempat tinggal saat ini
18% Penampungan milik sendiri

3% Perjanjian tertulis (masih berlaku)

1% Perjanjian tertulis (habis masa berlaku)

71% Lisan /Tidak ada Pernjanjian 

7% Tidak Tahu

8% dari rumah tangga yang saat ini berisiko digusur

3 alasan utama rumah tangga yang berisiko digusur8

 Pihak berwenang meminta 
kami untuk pergi. 74%

 Permintaan untuk 
mengosongkan 58%

 Masyarakat setempat tidak 
menerima rumah tangga 33%

27% dari rumah tangga yang tidak memiliki dokumen kepemilikan 
resmi rumah mereka

Preferensi Bantuan Penampungan
3 alasan utama intervensi lokasi penampungan untuk 6 bulan ke depan:8

 Membangun kembali atau 
memperbaiki rumah asli 64%

 Membuat tempat tinggal  
lebih tahan 42%

 Meningkatkan infrastruktur 
dasar 29%

Pengungsian

100% dari rumah tangga  mengungsi akibat gempa bumi

Persentase jarak lokasi pengungsiaan rumah tangga saat ini dari 
rumah asal

31% Sekitar lokasi rumah 

44% Sekitar 2 km

16% Antara 2 km - 5 km

7% Lebih dari 5 km
2% Tidak tahu

Penduduk yang Tidak Mengungsi

0% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 
rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

Terdapat rata-rata 0  pengungsi individu per rumah tangga

0 rata-rata rasio ketergantungan pengungsi terhadap non-pen-
gungsi di setiap tempat penampungan5

Keinginan berpindah dalam 6 bulan ke depan

Persentase rumah tangga berdasarkan preferensi lokasi tinggal  dalam 
waktu 6 bulan6

Tetap berada dalam lokasi saat ini 40%

Bantuan kemanusiaan 28%

Mata pencaharian 20%

3 alasan teratas mengapa ingin tinggal di lokasi yang disukai dalam 6 
bulan ke depan:7

 Rumah hancur/rusak parah 70%

 Kerusakan berat pada 
rumah 21%

 Kerusakan ringan pada 
rumah 13%

^& Perlindungan Kebutuhan Perempuan

21% dari rumah tangga terdiri dari ibu hamil atau ibu 
menyusui

d` Disabilitas, Lansia, dan Minoritas

3% dari rumah tangga terdiri paling tidak satu anggota 
dengan berkebutuhan khusus baik fisik dan mental. 

Z Perlindungan Anak

4% dari rumah tangga terdapat sedikitnya satu anak 
terpisah dari pengasuh mereka. 

5. Rasio ketergantungan dihitiung dengan membagi jumlah pengungsi individu yang sedang 
ditampung terhadap jumlah total dari keluarga yang menampung.
6. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
7. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
8. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

612020
745833

644229
+31+44+16+7+2+B

+18+3+1+71+7+B402820702113
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Tiga pilihan teratas terkait jenis bantuan pengunsian untuk 6 bulan ke 
depan:9

 Bantuan untuk membangun / 
memperbaiki tempat tinggal 58%

 Bahan bangunan (beton, 
kayu) 34%

 Ruang untuk tinggal di 
Kawasan Hunian sementara 23%

3 kebutuhan  paling diperlukan pada aspek non bahan makanan:9

 Cooking utensils/kitchen set; 68%

 Bedding items (bedsheets, 
pillows); 58%

 Mattresses/Sleeping mats 51%

* Air, Sanitasi, dan Kebersihan
Akses Air Bersih

% rumah tangga berdasarkan sumber utama air minum mereka:

14% Air PAM

30% Air Keran

12% Sumur/mata air terlindungi

15% Water tank/trucking

19% Air kemasan

9% Sumber air tidak terlindungi

1% Tidak tahu

91% rumah tangga melaporkan minum air olahan yang 
aman untuk diminum

70%
rumah tangga memiliki cukup air minum untuk me-
menuhi kebutuhan mereka untuk minum, memasak, 
mandi, dan mencuci

% rumah tangga berdasarkan waktu yang diperlukan untuk berjalan 
ke sumber air utama, mengambil air, dan kembali (termasuk 
mengantri di sumber air)

45% Sumber air berada di lokasi

36% Kurang dari 10 menit 

10% 10 - 20 menit

8% Lebih dari 20 menit
1% Tidak tahu

Praktik Kebersihan
% dari rumah tangga berdasarkan cara cuci tangan:

44% Alat penuangan/keran wastafel

37% Baskom/ember

19% Tidak ada alat

0% Tidak tahu

89% dari rumah tangga memiliki ketersediaan air untuk cuci 
tangan

59% dari rumah tangga memiliki ketersediaan sabun untuk 
cuci tangan

Kondisi Sanitasi
% dari rumah tangga berdasarkan cara buang air besar:

13% Jamban rumah

73% Jamban komunal

12% Buang air sembarangan

2% Tidak Tahu
% rumah tangga menggunakan jamban rumah tangga atau jamban 
komunal, berdasarkan tipe:

99% Toilet siram

1% Lainnya

Terdapat rata-rata 26.5 rumah tangga melaporkan berbagi dalam 
menggunakan setiap jamban komunal10

Kondisi jamban rumah tangga dan komunal

70% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki penerangan yang 
memadai

14% rumah tangga melaporkan bahwa terdapat toilet terpisah untuk 
pria dan wanita

80% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki kunci di pintu

Pembuangan sampah
% rumah tangga berdasarkan metode pembuangan sampah:

13% Tempat sampah di rumah/
jalan

0% Sampah dikubur
45% Sampah dibakar

26% Area terbuka yang didesain 
untuk pembuangan

13%
Area terbuka yang tidak 
didesain untuk pembuangan 
sampah

3% Tidak Tahu9. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
10. Rata-rata diambil dari rumah tangga yang melaporkan penggunaan jamban umum.

+45+36+10+8+1B

+13+73+12+2B

+44+37+19B

583423685851
+14+30+12+15+19+9+1+B

+13+45+26+13+3+B

+99+1+C

3



REACHInforming
more effective
humanitarian action

Penilaian Kebutuhan  Multi-Sektor 
Provinsi Sulawesi Tengah

INDONESIA

Februari 2019

% rumah tangga berdasarkan sumber makanan utama  :11

Dibeli dengan uang tunai milik 
sendiri 64%

Bantuan makanan dari 
pemerintah 15%

Bantuan makanan dari badan 
sosial setempat, swasta 14%

% Pendidikan
Kehadiran Siswa

7% rumah tangga yang memiliki anak-anak usia sekolah 
yang tidak masuk sekolah setelah kejadian gempa

Pada keluraga yang memiliki anak usia sekola dan tidak masuk sekolah, 
terdapat rata-rata 1.2 anak-anak yang dilaporkan tidak bersekolah,

Tiga alasan teratas mengapa anak-anak tidak lagi melanjutkan 
sekolah berdasarkan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah 
yang tidak bersekolah.15

 Sekolah rusak atau hancur 
akibat gempa / tsunami 33%

 Biaya sekolah terlalu mahal 25%

 Rumah tangga membutuhkan 
anak untuk bekerja yang 11%

Kondisi Sekolah
Rumah tangga yang melaporkan kondisi sekolah terdekat

8% Kondisi Bagus

16% Rusak ringan

31% Rusak sedang

36% Rusak parah

6% Tidak Tahu

3% Lainnya

+ Kesehatan
Imunisasi

20% rumah tangga melaporkan memiliki anak yang tidak diimu-
nisasi.

% rumah tangga berdasarkan frekuensi pengumpulan sampah
41% Setiap hari

23% Setiap minggu

3% Lebih dari 1 minggu

32% Pelayanan tidak tersedia

1% Tidak Tahu

0% Lainnya

O Ekonomi
Lapangan pekerjaan and pekerjaan
% rumah tangga berdasarkan laporan pekerjaan paling umum sebe-
lum dan sesudah gempa bumi:11

Pekerjaan sebelumnya Pekerjaan saat ini

28% Pertanian  Penganggur 23%

14% Pemilik usaha 
kecil  Pertanian 22%

13% Industri jasa  Pemilik usaha 
kecil 12%

33% rumah tangga memiliki setidaknya satu anggota rumah tangga 
usia kerja yang tidak bekerja

Masalah utama yang dilaporkan bagi orang untuk mencari pekerjaan:11

Bencana yang terjadi (Gempa 
bumi September) 51%
Bencana yang terjadi merusakkan 
lahan tanam untuk menanam 12%
Bencana yang terjadi merusakkan 
perahu/peralatan perikanan 9%

Terdapat rata-rata kehilangan pendapatan rumah tangga  sebe-
sar 20% akibat bencana12

) Perlindungan Pangan
Laporan Nilai Konsumsi Makanan (FCS) dan Indeks Strategi 
Penanggulangan yang Dilaporkan (rCSI) menurut kategori

Nilai Konsumsi Makanan13
Penurunan Indeks 
Strategi Penanggulan-
gan14

85% Bisa Diterima

6.914% Margin

1% Buruk

11. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
12. Karena sensitivitas dalam menanyakan pendapatan bulanan, responden ditanya berapa 

641514
332511

+41+23+3+32+1+B

51129 +8+16+31+36+6+3+C
+85+14+1+B

4

kisaran pendapatan bulanan mereka. Batas rentang atas yang digunakan, dan pendapatan 
saat ini dibagi dengan pendapatan sebelumnya sebelum dirata-rata..
13. Indeks Konsumsi Makanan (FCS) dihitung dengan menanyakan responden berapa hari 
per minggu rumah tangga mereka mengkonsumsi berbagai jenis makanan, kemudian dikalikan 
dengan koefisien berdasarkan pada jenis  makanan, dijumlahkan, dan dilakukan pemeringka-
tan berdasarkan jumlah.
14. rCSI dihitung dengan menanyakan responden berapa hari per minggu rumah tangga 
mereka menerapkan strategi penanggulangan berbeda untuk bertahan dari kekurangan 
makanan. Jumlah hari kemudian dikalikan dengan koefisien berdasarkan pada jenis makanan, 
dijumlahkan, dan kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan jumlah.
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Penyakit dan Luka

48 rumah tangga melaporkan bahwa anggota rumah tangga 
mengalami masalah kesehatan dalam 30 hari terakhir

3 jenis masalah kesehatan teratas dilaporkan oleh rumah tangga 
dengan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan 
dalam 30 hari terakhir 16

 Demam 57%

 Batuk 50%

 Diare, sakit perut 33%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh rumah tangga yang 
memerlukan akses perawatan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

Tidak ada masalah 75%

Biaya pengobatan / 
perawatan terlalu tinggi 8%

Tidak ada informasi tentang 
di mana fasilitas kesehatan 5%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh anggota rumah tangga yang telah 
memiliki akses layanan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

 tidak ada 42%

 Mendapatkan obat-
obatan biasa 40%

 Penanganan masalah 
kesehatan (dari 34%

| Kebutuhan Prioritas
3 kebutuhan prioritas terpenting untuk rumah tangga:18

 Makanan 90%

 Bantuan tempat tinggal 57%

 Perlengkapan dapur 35%

v Komunikasi dengan Komunitas

Kebutuhan Informasi
% rumah tangga berdasarkan informasi yang paling dibutuhkan:17

Status perumahan 49%

Bantuan kemanusiaan 25%

Mata pencaharian 16%

% rumah tangga menurut sumber informasi yang paling dimi-
nati:17

Komunikasi tatap muka (mis. 
Dari teman) 75%

Televisi 14%

Telepon / telepon seluler 
(Panggilan Suara) 5%

Bantuan yang diterima

65%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka telah 
menerima bantuan kemanusian dalam waktu 30 
hari terakhir. 

Top 3 most common types of aid that households have received:16

 Makanan 92%

 Air 24%

 Tenda 22%

% of households by most common source of aid:17

Distribusi pemerintah 50%
Distribusi LSM 32%

Tenda 5%

66%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka senang 
dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari 
terakhir

3 alasan yang paling banyak dikutip dari rumah tangga yang tidak 
puas dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari terakhir:17

Kuantitas/jumlah tidak 
cukup 72%

Lainnya (sebutkan) 12%

Penundaan/terlambat 
pengiriman bantuan 6%

16. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan..
17. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
18. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

75145
50325

72126

424034
7585

492516
575033

905735

922422
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Latarbelakang dan metodelogi
Mengikuti kejadian gempa bumi dengan maginitude 7,7 SR pada tanggal 28 Sep-
tember 2018, sebahagian besar wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan 
Pargi Mautong  mengalami kerusakan parah yang diakibatkan oleh gempa bumi, 
tsunami dan likuifaksi. Data yang dirilis 10 Desember, diperkirakan korban jiwa men-
capai 2.101, 1.373 orang hilang, dan 133.631 orang mengungsi.  Sekitar 15.000 
rumah hancur dan 17.000 rumah lainnya mengalami rusak berat.1 Bagaimanapun, 
empat bulan pasca kejadian bencana, terdapat sedikit sekali informasi mengenai 
kondisi kebutuhan, kerentanan, dan profil penduduk yang terdampak akibat benca-
na di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi ini, maka dilakukanlah Penilaian Kebutuhan 
Multisektor (MSNA) oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan Universitas Mu-
hammadiyah Palu dengan koordinasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia 
dan dukungan teknis dari REACH pada 38 kecamatan terdampak di Provinsi Su-
lawesi Tengah.

Hasilnya di bobotkan berdasarkan jumlah penduduk, dan digeneralisasi hingga 
ke level kecamatan dengan tingkat tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin 
kesalahan 5%. Sebanyak 3502 rumah tangga yang disurvei di empat kabupaten 
yang terdampak, antara tanggal 22 Januari hingga 6 Februari 2019.2

W Kependudukan
Komposisi Rumah Tangga Berdasarkan  Jenis Kelamin dan 
Usia

\
Laki-
Laki

3% 60+ tahun 4%

P̂erem-
puan

29% 18–59 tahun 28%

8% 13–17 tahun 6%

7% 6–12 tahun 6%

4% 1–5 tahun 3%

1% <1 tahun 1%

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga mencapai 4.7 orang per 
keluarga

Kepala Rumah Tangga
11 dari kepala rumah tangga adalah perempuan

15 dari kelapa rumah tangga telah berusia lansia

46.8 Rata-rata usia kepala rumah tangga

Rasio Ketergantungan4

0.7 rata-rata rasio ketergantungan anak-anak

0.2 rata-rata rasio ketergantungan pada usia lanjut

0.9 rata-rata dari total rasio ketergantungan

K& Pengungsian dan Perlindungan
Persentase rumah tangga berdasarkan lokasi pengungsiannya saat ini

90% Rumah Milik Sendiri

4% Sewa (sebelum gempa)

6% Pengungsian di samping rumah

0% Sewa (pasca gempa)
0% Tinggal dengan Teman/Keluarga
0% Permukiman darurat

0% Berkumpul terpusat

0% Lainnya

1. Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah, Laporan Situasi Tim Kemanusian #10, 10 Desember 
2018.
2. Batas wilayah dan toponimi yang digunakan pada peta ini tidak mengindikasikan dukungan 
atau peneriman resmi oleh REACH, UNICEF, HFI, UNISMUH Palu, dan Kemensos
3. Kunci pokok data menjelaskan informasi kuisioner pada responden yang diwawancarai . 
Selagi responden biasanya kepala rumah tangga, apabila kepala rumah tangga tidak hadir 
pada waktu wawancara, anggota dari rumah tangga yang mengerti mengenai urusan rumah 
tangga dapat memberikan respon sebagai gantinya. Sesi ini hanya menunjukkan informasi 
pada hasil jawaban responden tidak diperhitungan berdasarkan populasi.
4. Rasio Ketergantungan dihitung dengan membagi kelompok non produktif yakni  anak-anak 
(0-17 tahun) dan lansia (> 60 tahun) dengan jumlah penduduk dewasa produktif (usia 18 – 59 
tahun). 

¦ Informasi Responden3

3502 Total rumah tangga yang diwawancarai

44.3 Rata-rata usia responden
48 Responden adalah perempuan

0 Dari rumah tangga yang diwawancarai adalah pengungsi

Bukan Pengungsi

+90+4+6++B
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l Dukungan Psikososial
48% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 

rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

( Penampungan
Lokasi pengungsian saat ini
Persentase rumah tangga berdasarkan tipe pengungsian saat ini6

Rumah 89%

Tenda 5%

Apartemen / Menyewa 4%

61% dari rumah tangga melaporkan bahwa tempat tinggal awal 
mereka hancur atau rusak 

% dari rumah tangga dengan status tempat tinggal saat ini
42% Penampungan milik sendiri

11% Perjanjian tertulis (masih berlaku)

2% Perjanjian tertulis (habis masa berlaku)

45% Lisan /Tidak ada Pernjanjian 

0% Tidak Tahu

2% dari rumah tangga yang saat ini berisiko digusur

3 alasan utama rumah tangga yang berisiko digusur8

 Permintaan untuk 
mengosongkan dari 53%

 Pihak berwenang meminta 
kami untuk pergi. 40%

 Tidak tahu 10%

3% dari rumah tangga yang tidak memiliki dokumen kepemilikan 
resmi rumah mereka

Preferensi Bantuan Penampungan
3 alasan utama intervensi lokasi penampungan untuk 6 bulan ke depan:8

 Membangun kembali atau 
memperbaiki rumah asli 68%

 Membuat tempat tinggal  
lebih tahan dari bahaya 38%

 Meningkatkan infrastruktur 
dasar (jalan, jembatan, 20%

Pengungsian

NA% dari rumah tangga  mengungsi akibat gempa bumi

Persentase jarak lokasi pengungsiaan rumah tangga saat ini dari 
rumah asal

0% Sekitar lokasi rumah 

0% Sekitar 2 km

0% Antara 2 km - 5 km

0% Lebih dari 5 km
0% Tidak tahu

Penduduk yang Tidak Mengungsi

6% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 
rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

Terdapat rata-rata 3.3  pengungsi individu per rumah tangga

0.6 rata-rata rasio ketergantungan pengungsi terhadap non-pen-
gungsi di setiap tempat penampungan5

Keinginan berpindah dalam 6 bulan ke depan

Persentase rumah tangga berdasarkan preferensi lokasi tinggal  dalam 
waktu 6 bulan6

Tetap berada dalam lokasi saat ini 94%

Mata pencaharian 2%

Status perumahan 2%

3 alasan teratas mengapa ingin tinggal di lokasi yang disukai dalam 6 
bulan ke depan:7

 Kerusakan berat pada 
rumah 58%

 Takut bahwa tanah masih 
tidak aman 32%

 Takut bahwa rumah masih 
tidak aman 26%

^& Perlindungan Kebutuhan Perempuan

14% dari rumah tangga terdiri dari ibu hamil atau ibu 
menyusui

d` Disabilitas, Lansia, dan Minoritas

3% dari rumah tangga terdiri paling tidak satu anggota 
dengan berkebutuhan khusus baik fisik dan mental. 

Z Perlindungan Anak

3% dari rumah tangga terdapat sedikitnya satu anak 
terpisah dari pengasuh mereka. 

5. Rasio ketergantungan dihitiung dengan membagi jumlah pengungsi individu yang sedang 
ditampung terhadap jumlah total dari keluarga yang menampung.
6. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
7. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
8. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

8954
534010

683820
+B

+42+11+2+45+B9422583226

2



REACHInforming
more effective
humanitarian action

Penilaian Kebutuhan  Multi-Sektor 
Provinsi Sulawesi Tengah

INDONESIA

Februari 2019

Tiga pilihan teratas terkait jenis bantuan pengunsian untuk 6 bulan ke 
depan:9

 Bantuan untuk membangun / 
memperbaiki tempat tinggal 54%

 Bahan bangunan (beton, 
kayu) 46%

 Tidak Ada 20%

3 kebutuhan  paling diperlukan pada aspek non bahan makanan:9

 Cooking utensils/kitchen set; 58%

 Bedding items (bedsheets, 
pillows); 48%

 Mattresses/Sleeping mats 34%

* Air, Sanitasi, dan Kebersihan
Akses Air Bersih

% rumah tangga berdasarkan sumber utama air minum mereka:

30% Air PAM

27% Air Keran

14% Sumur/mata air terlindungi

1% Water tank/trucking

21% Air kemasan

6% Sumber air tidak terlindungi

1% Tidak tahu

95% rumah tangga melaporkan minum air olahan yang 
aman untuk diminum

89%
rumah tangga memiliki cukup air minum untuk me-
menuhi kebutuhan mereka untuk minum, memasak, 
mandi, dan mencuci

% rumah tangga berdasarkan waktu yang diperlukan untuk berjalan 
ke sumber air utama, mengambil air, dan kembali (termasuk 
mengantri di sumber air)

83% Sumber air berada di lokasi

10% Kurang dari 10 menit 

4% 10 - 20 menit

3% Lebih dari 20 menit
0% Tidak tahu

Praktik Kebersihan
% dari rumah tangga berdasarkan cara cuci tangan:

61% Alat penuangan/keran wastafel

32% Baskom/ember

7% Tidak ada alat

0% Tidak tahu

93% dari rumah tangga memiliki ketersediaan air untuk cuci 
tangan

64% dari rumah tangga memiliki ketersediaan sabun untuk 
cuci tangan

Kondisi Sanitasi
% dari rumah tangga berdasarkan cara buang air besar:

78% Jamban rumah

12% Jamban komunal

9% Buang air sembarangan

1% Tidak Tahu
% rumah tangga menggunakan jamban rumah tangga atau jamban 
komunal, berdasarkan tipe:

100% Toilet siram

0% Lainnya

Terdapat rata-rata 7.5 rumah tangga melaporkan berbagi dalam 
menggunakan setiap jamban komunal10

Kondisi jamban rumah tangga dan komunal

83% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki penerangan yang 
memadai

4% rumah tangga melaporkan bahwa terdapat toilet terpisah untuk 
pria dan wanita

76% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki kunci di pintu

Pembuangan sampah
% rumah tangga berdasarkan metode pembuangan sampah:

13% Tempat sampah di rumah/
jalan

2% Sampah dikubur
50% Sampah dibakar

24% Area terbuka yang didesain 
untuk pembuangan

11%
Area terbuka yang tidak 
didesain untuk pembuangan 
sampah

0% Tidak Tahu9. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
10. Rata-rata diambil dari rumah tangga yang melaporkan penggunaan jamban umum.

+83+10+4+3B

+78+12+9+1B

+61+32+7B

544620584834
+30+27+14+1+21+6+1+B

+13+2+50+24+11+B

+100+C
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% rumah tangga berdasarkan sumber makanan utama  :11

Dibeli dengan uang tunai milik 
sendiri 93%

Menghasilkan sendiri(termasuk 
berburu, memancing, 2%

Mendapat bantuan makanan 
dari tetangga  atau teman 1%

% Pendidikan
Kehadiran Siswa

4% rumah tangga yang memiliki anak-anak usia sekolah 
yang tidak masuk sekolah setelah kejadian gempa

Pada keluraga yang memiliki anak usia sekola dan tidak masuk sekolah, 
terdapat rata-rata 0.9 anak-anak yang dilaporkan tidak bersekolah,

Tiga alasan teratas mengapa anak-anak tidak lagi melanjutkan 
sekolah berdasarkan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah 
yang tidak bersekolah.15

 Sekolah rusak atau hancur 
akibat gempa / tsunami bulan 32%

 Ketakutan bahwa sekolah-
sekolah di tempat yang tidak 27%

 Anak-anak tidak bersekolah 
sebelum bencana (sebutkan) 13%

Kondisi Sekolah
Rumah tangga yang melaporkan kondisi sekolah terdekat

22% Kondisi Bagus

27% Rusak ringan

26% Rusak sedang

12% Rusak parah

11% Tidak Tahu

2% Lainnya

+ Kesehatan
Imunisasi

16% rumah tangga melaporkan memiliki anak yang tidak diimu-
nisasi.

% rumah tangga berdasarkan frekuensi pengumpulan sampah
37% Setiap hari

26% Setiap minggu

1% Lebih dari 1 minggu

34% Pelayanan tidak tersedia

2% Tidak Tahu

0% Lainnya

O Ekonomi
Lapangan pekerjaan and pekerjaan
% rumah tangga berdasarkan laporan pekerjaan paling umum sebe-
lum dan sesudah gempa bumi:11

Pekerjaan sebelumnya Pekerjaan saat ini

33% Pertanian  Pertanian 32%

18% Pemilik usaha 
kecil  Pemilik usaha 

kecil 18%

8% Pekerjaan 
pemerintah  Pekerjaan 

pemerintah 8%

18% rumah tangga memiliki setidaknya satu anggota rumah tangga 
usia kerja yang tidak bekerja

Masalah utama yang dilaporkan bagi orang untuk mencari pekerjaan:11

Bencana yang terjadi (Gempa 
bumi September) 37%
Dibawah syarat minimal untuk 
pekerjaan yang tersedia 14%
Bencana yang terjadi merusakkan 
lahan tanam untuk menanam 11%

Terdapat rata-rata kehilangan pendapatan rumah tangga  sebe-
sar 10% akibat bencana12

) Perlindungan Pangan
Laporan Nilai Konsumsi Makanan (FCS) dan Indeks Strategi 
Penanggulangan yang Dilaporkan (rCSI) menurut kategori

Nilai Konsumsi Makanan13
Penurunan Indeks 
Strategi Penanggulan-
gan14

90% Bisa Diterima

2.99% Margin

1% Buruk

11. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
12. Karena sensitivitas dalam menanyakan pendapatan bulanan, responden ditanya berapa 

9321
322713

+37+26+1+34+2+B

371411 +22+27+26+12+11+2+C
+90+9+1+B

4

kisaran pendapatan bulanan mereka. Batas rentang atas yang digunakan, dan pendapatan 
saat ini dibagi dengan pendapatan sebelumnya sebelum dirata-rata..
13. Indeks Konsumsi Makanan (FCS) dihitung dengan menanyakan responden berapa hari 
per minggu rumah tangga mereka mengkonsumsi berbagai jenis makanan, kemudian dikalikan 
dengan koefisien berdasarkan pada jenis  makanan, dijumlahkan, dan dilakukan pemeringka-
tan berdasarkan jumlah.
14. rCSI dihitung dengan menanyakan responden berapa hari per minggu rumah tangga 
mereka menerapkan strategi penanggulangan berbeda untuk bertahan dari kekurangan 
makanan. Jumlah hari kemudian dikalikan dengan koefisien berdasarkan pada jenis makanan, 
dijumlahkan, dan kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan jumlah.
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Penyakit dan Luka

37 rumah tangga melaporkan bahwa anggota rumah tangga 
mengalami masalah kesehatan dalam 30 hari terakhir

3 jenis masalah kesehatan teratas dilaporkan oleh rumah tangga 
dengan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan 
dalam 30 hari terakhir 16

 Demam 52%

 Batuk 50%

 Diare, sakit perut 23%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh rumah tangga yang 
memerlukan akses perawatan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

Tidak ada masalah 79%

Biaya pengobatan / 
perawatan terlalu tinggi 9%

Tidak tahu 3%
Hambatan utama yang dilaporkan oleh anggota rumah tangga yang telah 
memiliki akses layanan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

 tidak ada 40%

 Mendapatkan obat-
obatan biasa 38%

 Penanganan masalah 
kesehatan (dari 35%

| Kebutuhan Prioritas
3 kebutuhan prioritas terpenting untuk rumah tangga:18

 Makanan 77%

 Perlengkapan dapur 37%

 Bantuan tempat tinggal 25%

v Komunikasi dengan Komunitas

Kebutuhan Informasi
% rumah tangga berdasarkan informasi yang paling dibutuhkan:17

Bantuan kemanusiaan 34%

Mata pencaharian 23%

Status perumahan 17%

% rumah tangga menurut sumber informasi yang paling dimi-
nati:17

Komunikasi tatap muka (mis. 
Dari teman) 68%

Televisi 22%

Media sosial lainnya (Skype, 
Instagram, Twitter) 5%

Bantuan yang diterima

26%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka telah 
menerima bantuan kemanusian dalam waktu 30 
hari terakhir. 

Top 3 most common types of aid that households have received:16

 Makanan 91%

 Tenda 17%

 Air 15%

% of households by most common source of aid:17

Distribusi pemerintah 48%
Distribusi LSM 19%

Air 9%

71%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka senang 
dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari 
terakhir

3 alasan yang paling banyak dikutip dari rumah tangga yang tidak 
puas dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari terakhir:17

Kuantitas/jumlah tidak 
cukup 88%

Kualitas/mutu tidak 
cukup baik 3%

Penundaan/terlambat 
pengiriman bantuan 3%

16. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan..
17. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
18. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

68225
48199

8833

403835
7993

342317
525023

773725

911715
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Latarbelakang dan metodelogi
Mengikuti kejadian gempa bumi dengan maginitude 7,7 SR pada tanggal 28 Sep-
tember 2018, sebahagian besar wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan 
Pargi Mautong  mengalami kerusakan parah yang diakibatkan oleh gempa bumi, 
tsunami dan likuifaksi. Data yang dirilis 10 Desember, diperkirakan korban jiwa men-
capai 2.101, 1.373 orang hilang, dan 133.631 orang mengungsi.  Sekitar 15.000 
rumah hancur dan 17.000 rumah lainnya mengalami rusak berat.1 Bagaimanapun, 
empat bulan pasca kejadian bencana, terdapat sedikit sekali informasi mengenai 
kondisi kebutuhan, kerentanan, dan profil penduduk yang terdampak akibat benca-
na di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi ini, maka dilakukanlah Penilaian Kebutuhan 
Multisektor (MSNA) oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan Universitas Mu-
hammadiyah Palu dengan koordinasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia 
dan dukungan teknis dari REACH pada 38 kecamatan terdampak di Provinsi Su-
lawesi Tengah.

Hasilnya di bobotkan berdasarkan jumlah penduduk, dan digeneralisasi hingga 
ke level kecamatan dengan tingkat tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin 
kesalahan 2%. Sebanyak 3195 rumah tangga yang disurvei di empat kabupaten 
yang terdampak, antara tanggal 22 Januari hingga 6 Februari 2019.2

W Kependudukan
Komposisi Rumah Tangga Berdasarkan  Jenis Kelamin dan 
Usia

\
Laki-
Laki

4% 60+ tahun 4%

P̂erem-
puan

29% 18–59 tahun 28%

8% 13–17 tahun 6%

7% 6–12 tahun 6%

4% 1–5 tahun 3%

1% <1 tahun 1%

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga mencapai 4.7 orang per 
keluarga

Kepala Rumah Tangga
12 dari kepala rumah tangga adalah perempuan

15 dari kelapa rumah tangga telah berusia lansia

47 Rata-rata usia kepala rumah tangga

Rasio Ketergantungan4

0.7 rata-rata rasio ketergantungan anak-anak

0.2 rata-rata rasio ketergantungan pada usia lanjut

0.9 rata-rata dari total rasio ketergantungan

K& Pengungsian dan Perlindungan
Persentase rumah tangga berdasarkan lokasi pengungsiannya saat ini

NA% Rumah Milik Sendiri

NA% Sewa (sebelum gempa)

NA% Pengungsian di samping rumah

NA% Sewa (pasca gempa)
NA% Tinggal dengan Teman/Keluarga
NA% Permukiman darurat

NA% Berkumpul terpusat

NA% Lainnya

1. Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah, Laporan Situasi Tim Kemanusian #10, 10 Desember 
2018.
2. Batas wilayah dan toponimi yang digunakan pada peta ini tidak mengindikasikan dukungan 
atau peneriman resmi oleh REACH, UNICEF, HFI, UNISMUH Palu, dan Kemensos
3. Kunci pokok data menjelaskan informasi kuisioner pada responden yang diwawancarai . 
Selagi responden biasanya kepala rumah tangga, apabila kepala rumah tangga tidak hadir 
pada waktu wawancara, anggota dari rumah tangga yang mengerti mengenai urusan rumah 
tangga dapat memberikan respon sebagai gantinya. Sesi ini hanya menunjukkan informasi 
pada hasil jawaban responden tidak diperhitungan berdasarkan populasi.
4. Rasio Ketergantungan dihitung dengan membagi kelompok non produktif yakni  anak-anak 
(0-17 tahun) dan lansia (> 60 tahun) dengan jumlah penduduk dewasa produktif (usia 18 – 59 
tahun). 

¦ Informasi Responden3

3195 Total rumah tangga yang diwawancarai

44.5 Rata-rata usia responden
48 Responden adalah perempuan

0 Dari rumah tangga yang diwawancarai adalah pengungsi

Bukan Pengungsi, Rumah milik sendiri
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l Dukungan Psikososial
47% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 

rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

( Penampungan
Lokasi pengungsian saat ini
Persentase rumah tangga berdasarkan tipe pengungsian saat ini6

Rumah 99%

Tempat tinggal sementara 1%

Tenda 1%

59% dari rumah tangga melaporkan bahwa tempat tinggal awal 
mereka hancur atau rusak 

% dari rumah tangga dengan status tempat tinggal saat ini
44% Penampungan milik sendiri

11% Perjanjian tertulis (masih berlaku)

2% Perjanjian tertulis (habis masa berlaku)

43% Lisan /Tidak ada Pernjanjian 

0% Tidak Tahu

2% dari rumah tangga yang saat ini berisiko digusur

3 alasan utama rumah tangga yang berisiko digusur8

 Permintaan untuk 
mengosongkan dari 56%

 Pihak berwenang meminta 
kami untuk pergi. 40%

 Tidak tahu 8%

2% dari rumah tangga yang tidak memiliki dokumen kepemilikan 
resmi rumah mereka

Preferensi Bantuan Penampungan
3 alasan utama intervensi lokasi penampungan untuk 6 bulan ke depan:8

 Membangun kembali atau 
memperbaiki rumah asli 69%

 Membuat tempat tinggal  
lebih tahan 38%

 Meningkatkan infrastruktur 
dasar 20%

Pengungsian

0% dari rumah tangga  mengungsi akibat gempa bumi

Persentase jarak lokasi pengungsiaan rumah tangga saat ini dari 
rumah asal

0% Sekitar lokasi rumah 

0% Sekitar 2 km

0% Antara 2 km - 5 km

0% Lebih dari 5 km
0% Tidak tahu

Penduduk yang Tidak Mengungsi

6% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 
rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

Terdapat rata-rata 3.2  pengungsi individu per rumah tangga

0.6 rata-rata rasio ketergantungan pengungsi terhadap non-pen-
gungsi di setiap tempat penampungan5

Keinginan berpindah dalam 6 bulan ke depan

Persentase rumah tangga berdasarkan preferensi lokasi tinggal  dalam 
waktu 6 bulan6

Tetap berada dalam lokasi saat ini 97%

Mata pencaharian 1%

Status perumahan 1%

3 alasan teratas mengapa ingin tinggal di lokasi yang disukai dalam 6 
bulan ke depan:7

 Kerusakan berat pada 
rumah 48%

 Takut bahwa tanah masih 
tidak aman 41%

 Kerusakan ringan pada 
rumah 30%

^& Perlindungan Kebutuhan Perempuan

14% dari rumah tangga terdiri dari ibu hamil atau ibu 
menyusui

d` Disabilitas, Lansia, dan Minoritas

3% dari rumah tangga terdiri paling tidak satu anggota 
dengan berkebutuhan khusus baik fisik dan mental. 

Z Perlindungan Anak

3% dari rumah tangga terdapat sedikitnya satu anak 
terpisah dari pengasuh mereka. 

5. Rasio ketergantungan dihitiung dengan membagi jumlah pengungsi individu yang sedang 
ditampung terhadap jumlah total dari keluarga yang menampung.
6. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
7. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
8. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

9911
56408

693820
+B

+44+11+2+43+B9711484130
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Tiga pilihan teratas terkait jenis bantuan pengunsian untuk 6 bulan ke 
depan:9

 Bantuan untuk membangun / 
memperbaiki tempat tinggal 54%

 Bahan bangunan (beton, 
kayu) 46%

 Tidak Ada 21%

3 kebutuhan  paling diperlukan pada aspek non bahan makanan:9

 Cooking utensils/kitchen set; 56%

 Bedding items (bedsheets, 
pillows); 47%

 Mattresses/Sleeping mats 33%

* Air, Sanitasi, dan Kebersihan
Akses Air Bersih

% rumah tangga berdasarkan sumber utama air minum mereka:

30% Air PAM

28% Air Keran

14% Sumur/mata air terlindungi

1% Water tank/trucking

20% Air kemasan

6% Sumber air tidak terlindungi

1% Tidak tahu

95% rumah tangga melaporkan minum air olahan yang 
aman untuk diminum

90%
rumah tangga memiliki cukup air minum untuk me-
menuhi kebutuhan mereka untuk minum, memasak, 
mandi, dan mencuci

% rumah tangga berdasarkan waktu yang diperlukan untuk berjalan 
ke sumber air utama, mengambil air, dan kembali (termasuk 
mengantri di sumber air)

85% Sumber air berada di lokasi

9% Kurang dari 10 menit 

4% 10 - 20 menit

2% Lebih dari 20 menit
0% Tidak tahu

Praktik Kebersihan
% dari rumah tangga berdasarkan cara cuci tangan:

61% Alat penuangan/keran wastafel

32% Baskom/ember

7% Tidak ada alat

0% Tidak tahu

93% dari rumah tangga memiliki ketersediaan air untuk cuci 
tangan

65% dari rumah tangga memiliki ketersediaan sabun untuk 
cuci tangan

Kondisi Sanitasi
% dari rumah tangga berdasarkan cara buang air besar:

80% Jamban rumah

10% Jamban komunal

8% Buang air sembarangan

2% Tidak Tahu
% rumah tangga menggunakan jamban rumah tangga atau jamban 
komunal, berdasarkan tipe:

100% Toilet siram

0% Lainnya

Terdapat rata-rata 7.5 rumah tangga melaporkan berbagi dalam 
menggunakan setiap jamban komunal10

Kondisi jamban rumah tangga dan komunal

83% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki penerangan yang 
memadai

3% rumah tangga melaporkan bahwa terdapat toilet terpisah untuk 
pria dan wanita

76% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki kunci di pintu

Pembuangan sampah
% rumah tangga berdasarkan metode pembuangan sampah:

13% Tempat sampah di rumah/
jalan

2% Sampah dikubur
50% Sampah dibakar

24% Area terbuka yang didesain 
untuk pembuangan

11%
Area terbuka yang tidak 
didesain untuk pembuangan 
sampah

0% Tidak Tahu9. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
10. Rata-rata diambil dari rumah tangga yang melaporkan penggunaan jamban umum.

+85+9+4+2B

+80+10+8+2B

+61+32+7B

544621564733
+30+28+14+1+20+6+1+B

+13+2+50+24+11+B

+100+C
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% rumah tangga berdasarkan sumber makanan utama  :11

Dibeli dengan uang tunai milik 
sendiri 94%

Menghasilkan sendiri 2%

Mendapat bantuan makanan 
dari tetangga  atau teman 1%

% Pendidikan
Kehadiran Siswa

3% rumah tangga yang memiliki anak-anak usia sekolah 
yang tidak masuk sekolah setelah kejadian gempa

Pada keluraga yang memiliki anak usia sekola dan tidak masuk sekolah, 
terdapat rata-rata 0.9 anak-anak yang dilaporkan tidak bersekolah,

Tiga alasan teratas mengapa anak-anak tidak lagi melanjutkan 
sekolah berdasarkan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah 
yang tidak bersekolah.15

 Sekolah rusak atau hancur 
akibat gempa / tsunami 35%

 Ketakutan bahwa sekolah-
sekolah di tempat yang tidak 20%

 Anak-anak tidak bersekolah 
sebelum bencana (sebutkan) 15%

Kondisi Sekolah
Rumah tangga yang melaporkan kondisi sekolah terdekat

22% Kondisi Bagus

28% Rusak ringan

27% Rusak sedang

10% Rusak parah

11% Tidak Tahu

2% Lainnya

+ Kesehatan
Imunisasi

16% rumah tangga melaporkan memiliki anak yang tidak diimu-
nisasi.

% rumah tangga berdasarkan frekuensi pengumpulan sampah
36% Setiap hari

27% Setiap minggu

0% Lebih dari 1 minggu

34% Pelayanan tidak tersedia

3% Tidak Tahu

0% Lainnya

O Ekonomi
Lapangan pekerjaan and pekerjaan
% rumah tangga berdasarkan laporan pekerjaan paling umum sebe-
lum dan sesudah gempa bumi:11

Pekerjaan sebelumnya Pekerjaan saat ini

34% Pertanian  Pertanian 32%

18% Pemilik usaha 
kecil  Pemilik usaha 

kecil 18%

9% Pekerjaan 
pemerintah  Pekerjaan 

pemerintah 9%

18% rumah tangga memiliki setidaknya satu anggota rumah tangga 
usia kerja yang tidak bekerja

Masalah utama yang dilaporkan bagi orang untuk mencari pekerjaan:11

Bencana yang terjadi (Gempa 
bumi September) 37%
Dibawah syarat minimal untuk 
pekerjaan yang tersedia 15%
Bencana yang terjadi merusakkan 
lahan tanam untuk menanam 10%

Terdapat rata-rata kehilangan pendapatan rumah tangga  sebe-
sar 10% akibat bencana12

) Perlindungan Pangan
Laporan Nilai Konsumsi Makanan (FCS) dan Indeks Strategi 
Penanggulangan yang Dilaporkan (rCSI) menurut kategori

Nilai Konsumsi Makanan13
Penurunan Indeks 
Strategi Penanggulan-
gan14

90% Bisa Diterima

2.89% Margin

1% Buruk

11. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
12. Karena sensitivitas dalam menanyakan pendapatan bulanan, responden ditanya berapa 

9421
352015

+36+27+34+3+B

371510 +22+28+27+10+11+2+C
+90+9+1+B

4

kisaran pendapatan bulanan mereka. Batas rentang atas yang digunakan, dan pendapatan 
saat ini dibagi dengan pendapatan sebelumnya sebelum dirata-rata..
13. Indeks Konsumsi Makanan (FCS) dihitung dengan menanyakan responden berapa hari 
per minggu rumah tangga mereka mengkonsumsi berbagai jenis makanan, kemudian dikalikan 
dengan koefisien berdasarkan pada jenis  makanan, dijumlahkan, dan dilakukan pemeringka-
tan berdasarkan jumlah.
14. rCSI dihitung dengan menanyakan responden berapa hari per minggu rumah tangga 
mereka menerapkan strategi penanggulangan berbeda untuk bertahan dari kekurangan 
makanan. Jumlah hari kemudian dikalikan dengan koefisien berdasarkan pada jenis makanan, 
dijumlahkan, dan kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan jumlah.
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Penyakit dan Luka

37 rumah tangga melaporkan bahwa anggota rumah tangga 
mengalami masalah kesehatan dalam 30 hari terakhir

3 jenis masalah kesehatan teratas dilaporkan oleh rumah tangga 
dengan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan 
dalam 30 hari terakhir 16

 Demam 51%

 Batuk 49%

 Diare, sakit perut 21%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh rumah tangga yang 
memerlukan akses perawatan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

Tidak ada masalah 79%

Biaya pengobatan / 
perawatan terlalu tinggi 10%

Tidak tahu 2%
Hambatan utama yang dilaporkan oleh anggota rumah tangga yang telah 
memiliki akses layanan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

 tidak ada 40%

 Mendapatkan obat-
obatan biasa 39%

 Penanganan masalah 
kesehatan (dari 35%

| Kebutuhan Prioritas
3 kebutuhan prioritas terpenting untuk rumah tangga:18

 Makanan 76%

 Perlengkapan dapur 38%

 Air bersih 24%

v Komunikasi dengan Komunitas

Kebutuhan Informasi
% rumah tangga berdasarkan informasi yang paling dibutuhkan:17

Bantuan kemanusiaan 34%

Mata pencaharian 23%

Status perumahan 15%

% rumah tangga menurut sumber informasi yang paling dimi-
nati:17

Komunikasi tatap muka (mis. 
Dari teman) 68%

Televisi 22%

Media sosial lainnya (Skype, 
Instagram, Twitter) 5%

Bantuan yang diterima

24%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka telah 
menerima bantuan kemanusian dalam waktu 30 
hari terakhir. 

Top 3 most common types of aid that households have received:16

 Makanan 90%

 Tenda 16%

 Air 15%

% of households by most common source of aid:17

Distribusi pemerintah 50%
Distribusi LSM 19%

Air 8%

72%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka senang 
dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari 
terakhir

3 alasan yang paling banyak dikutip dari rumah tangga yang tidak 
puas dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari terakhir:17

Kuantitas/jumlah tidak 
cukup 90%

Lainnya (sebutkan) 3%

Bantuan yang diterima 
tidak berguna / tidak 
sesuai

2%

16. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan..
17. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
18. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

68225
501989032

403935
79102

342315
514921

763824

901615
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Latarbelakang dan metodelogi
Mengikuti kejadian gempa bumi dengan maginitude 7,7 SR pada tanggal 28 Sep-
tember 2018, sebahagian besar wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan 
Pargi Mautong  mengalami kerusakan parah yang diakibatkan oleh gempa bumi, 
tsunami dan likuifaksi. Data yang dirilis 10 Desember, diperkirakan korban jiwa men-
capai 2.101, 1.373 orang hilang, dan 133.631 orang mengungsi.  Sekitar 15.000 
rumah hancur dan 17.000 rumah lainnya mengalami rusak berat.1 Bagaimanapun, 
empat bulan pasca kejadian bencana, terdapat sedikit sekali informasi mengenai 
kondisi kebutuhan, kerentanan, dan profil penduduk yang terdampak akibat benca-
na di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi ini, maka dilakukanlah Penilaian Kebutuhan 
Multisektor (MSNA) oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan Universitas Mu-
hammadiyah Palu dengan koordinasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia 
dan dukungan teknis dari REACH pada 38 kecamatan terdampak di Provinsi Su-
lawesi Tengah.

Hasilnya di bobotkan berdasarkan jumlah penduduk, dan digeneralisasi hingga 
ke level kecamatan dengan tingkat tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin 
kesalahan 13%. Sebanyak 74 rumah tangga yang disurvei di empat kabupaten 
yang terdampak, antara tanggal 22 Januari hingga 6 Februari 2019.2

W Kependudukan
Komposisi Rumah Tangga Berdasarkan  Jenis Kelamin dan 
Usia

\
Laki-
Laki

1% 60+ tahun 2%

P̂erem-
puan

28% 18–59 tahun 28%

9% 13–17 tahun 9%

4% 6–12 tahun 8%

4% 1–5 tahun 5%

1% <1 tahun 1%

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga mencapai 4.3 orang per 
keluarga

Kepala Rumah Tangga
8 dari kepala rumah tangga adalah perempuan

7 dari kelapa rumah tangga telah berusia lansia

41.2 Rata-rata usia kepala rumah tangga

Rasio Ketergantungan4

0.8 rata-rata rasio ketergantungan anak-anak

0.1 rata-rata rasio ketergantungan pada usia lanjut

0.9 rata-rata dari total rasio ketergantungan

K& Pengungsian dan Perlindungan
Persentase rumah tangga berdasarkan lokasi pengungsiannya saat ini

NA% Rumah Milik Sendiri

NA% Sewa (sebelum gempa)

NA% Pengungsian di samping rumah

NA% Sewa (pasca gempa)
NA% Tinggal dengan Teman/Keluarga
NA% Permukiman darurat

NA% Berkumpul terpusat

NA% Lainnya

1. Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah, Laporan Situasi Tim Kemanusian #10, 10 Desember 
2018.
2. Batas wilayah dan toponimi yang digunakan pada peta ini tidak mengindikasikan dukungan 
atau peneriman resmi oleh REACH, UNICEF, HFI, UNISMUH Palu, dan Kemensos
3. Kunci pokok data menjelaskan informasi kuisioner pada responden yang diwawancarai . 
Selagi responden biasanya kepala rumah tangga, apabila kepala rumah tangga tidak hadir 
pada waktu wawancara, anggota dari rumah tangga yang mengerti mengenai urusan rumah 
tangga dapat memberikan respon sebagai gantinya. Sesi ini hanya menunjukkan informasi 
pada hasil jawaban responden tidak diperhitungan berdasarkan populasi.
4. Rasio Ketergantungan dihitung dengan membagi kelompok non produktif yakni  anak-anak 
(0-17 tahun) dan lansia (> 60 tahun) dengan jumlah penduduk dewasa produktif (usia 18 – 59 
tahun). 

¦ Informasi Responden3

74 Total rumah tangga yang diwawancarai

38.6 Rata-rata usia responden
61 Responden adalah perempuan

0 Dari rumah tangga yang diwawancarai adalah pengungsi

Bukan Pengungsi, Menyewa
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l Dukungan Psikososial
39% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 

rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

( Penampungan
Lokasi pengungsian saat ini
Persentase rumah tangga berdasarkan tipe pengungsian saat ini6

Apartemen / Menyewa 100%

Lainnya (sebutkan) 0%

Tidak tahu 0%

37% dari rumah tangga melaporkan bahwa tempat tinggal awal 
mereka hancur atau rusak 

% dari rumah tangga dengan status tempat tinggal saat ini
0% Penampungan milik sendiri

32% Perjanjian tertulis (masih berlaku)

2% Perjanjian tertulis (habis masa berlaku)

66% Lisan /Tidak ada Pernjanjian 

0% Tidak Tahu

4% dari rumah tangga yang saat ini berisiko digusur

3 alasan utama rumah tangga yang berisiko digusur8

 Kurangnya dana untuk 
membayar biaya sewa. 70%

 Pihak berwenang meminta 
kami untuk pergi. 70%

 Permintaan untuk 
mengosongkan 30%

0% dari rumah tangga yang tidak memiliki dokumen kepemilikan 
resmi rumah mereka

Preferensi Bantuan Penampungan
3 alasan utama intervensi lokasi penampungan untuk 6 bulan ke depan:8

 Tidak Ada 42%

 Bangun rumah baru di 
lahan berbeda di lokasi 22%

 Membangun kembali atau 
memperbaiki rumah asli 22%

Pengungsian

0% dari rumah tangga  mengungsi akibat gempa bumi

Persentase jarak lokasi pengungsiaan rumah tangga saat ini dari 
rumah asal

0% Sekitar lokasi rumah 

0% Sekitar 2 km

0% Antara 2 km - 5 km

0% Lebih dari 5 km
0% Tidak tahu

Penduduk yang Tidak Mengungsi

2% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 
rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

Terdapat rata-rata 3.2  pengungsi individu per rumah tangga

0.5 rata-rata rasio ketergantungan pengungsi terhadap non-pen-
gungsi di setiap tempat penampungan5

Keinginan berpindah dalam 6 bulan ke depan

Persentase rumah tangga berdasarkan preferensi lokasi tinggal  dalam 
waktu 6 bulan6

Tetap berada dalam lokasi saat ini 83%

Status perumahan 11%

Mata pencaharian 3%

3 alasan teratas mengapa ingin tinggal di lokasi yang disukai dalam 6 
bulan ke depan:7

 Takut bahwa tanah masih 
tidak aman 44%

 Takut bahwa rumah masih 
tidak aman 34%

 Lainnya 27%

^& Perlindungan Kebutuhan Perempuan

14% dari rumah tangga terdiri dari ibu hamil atau ibu 
menyusui

d` Disabilitas, Lansia, dan Minoritas

0% dari rumah tangga terdiri paling tidak satu anggota 
dengan berkebutuhan khusus baik fisik dan mental. 

Z Perlindungan Anak

5% dari rumah tangga terdapat sedikitnya satu anak 
terpisah dari pengasuh mereka. 

5. Rasio ketergantungan dihitiung dengan membagi jumlah pengungsi individu yang sedang 
ditampung terhadap jumlah total dari keluarga yang menampung.
6. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
7. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
8. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
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Tiga pilihan teratas terkait jenis bantuan pengunsian untuk 6 bulan ke 
depan:9

 Tidak Ada 35%

 Bantuan untuk membangun / 
memperbaiki tempat tinggal 34%

 Membantu untuk menemukan 
pengaturan sewa; 23%

3 kebutuhan  paling diperlukan pada aspek non bahan makanan:9

 Cooking utensils/kitchen set; 55%

 Bedding items (bedsheets, 
pillows); 51%

 Mattresses/Sleeping mats 28%

* Air, Sanitasi, dan Kebersihan
Akses Air Bersih

% rumah tangga berdasarkan sumber utama air minum mereka:

14% Air PAM

10% Air Keran

7% Sumur/mata air terlindungi

2% Water tank/trucking

67% Air kemasan

0% Sumber air tidak terlindungi

0% Tidak tahu

93% rumah tangga melaporkan minum air olahan yang 
aman untuk diminum

92%
rumah tangga memiliki cukup air minum untuk me-
menuhi kebutuhan mereka untuk minum, memasak, 
mandi, dan mencuci

% rumah tangga berdasarkan waktu yang diperlukan untuk berjalan 
ke sumber air utama, mengambil air, dan kembali (termasuk 
mengantri di sumber air)

95% Sumber air berada di lokasi

2% Kurang dari 10 menit 

3% 10 - 20 menit

0% Lebih dari 20 menit
0% Tidak tahu

Praktik Kebersihan
% dari rumah tangga berdasarkan cara cuci tangan:

78% Alat penuangan/keran wastafel

20% Baskom/ember

2% Tidak ada alat

0% Tidak tahu

93% dari rumah tangga memiliki ketersediaan air untuk cuci 
tangan

64% dari rumah tangga memiliki ketersediaan sabun untuk 
cuci tangan

Kondisi Sanitasi
% dari rumah tangga berdasarkan cara buang air besar:

82% Jamban rumah

16% Jamban komunal

2% Buang air sembarangan

0% Tidak Tahu
% rumah tangga menggunakan jamban rumah tangga atau jamban 
komunal, berdasarkan tipe:

100% Toilet siram

0% Lainnya

Terdapat rata-rata 5.9 rumah tangga melaporkan berbagi dalam 
menggunakan setiap jamban komunal10

Kondisi jamban rumah tangga dan komunal

83% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki penerangan yang 
memadai

8% rumah tangga melaporkan bahwa terdapat toilet terpisah untuk 
pria dan wanita

74% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki kunci di pintu

Pembuangan sampah
% rumah tangga berdasarkan metode pembuangan sampah:

35% Tempat sampah di rumah/
jalan

0% Sampah dikubur
23% Sampah dibakar

31% Area terbuka yang didesain 
untuk pembuangan

9%
Area terbuka yang tidak 
didesain untuk pembuangan 
sampah

2% Tidak Tahu9. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
10. Rata-rata diambil dari rumah tangga yang melaporkan penggunaan jamban umum.
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Dibeli dengan uang tunai milik 
sendiri 97%

Mendapat bantuan makanan 
dari tetangga  atau teman 2%

Bantuan makanan dari 
pemerintah 1%

% Pendidikan
Kehadiran Siswa

6% rumah tangga yang memiliki anak-anak usia sekolah 
yang tidak masuk sekolah setelah kejadian gempa

Pada keluraga yang memiliki anak usia sekola dan tidak masuk sekolah, 
terdapat rata-rata 1 anak-anak yang dilaporkan tidak bersekolah,

Tiga alasan teratas mengapa anak-anak tidak lagi melanjutkan 
sekolah berdasarkan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah 
yang tidak bersekolah.15

 Ketakutan bahwa sekolah-
sekolah di tempat yang tidak 100%

 Sekolah rusak atau hancur 
akibat gempa / tsunami 58%

 Anak-anak tidak bersekolah 
sebelum bencana (sebutkan) 0%

Kondisi Sekolah
Rumah tangga yang melaporkan kondisi sekolah terdekat

21% Kondisi Bagus

21% Rusak ringan

19% Rusak sedang

12% Rusak parah

22% Tidak Tahu

5% Lainnya

+ Kesehatan
Imunisasi

26% rumah tangga melaporkan memiliki anak yang tidak diimu-
nisasi.

% rumah tangga berdasarkan frekuensi pengumpulan sampah
39% Setiap hari

38% Setiap minggu

4% Lebih dari 1 minggu

16% Pelayanan tidak tersedia

3% Tidak Tahu

0% Lainnya

O Ekonomi
Lapangan pekerjaan and pekerjaan
% rumah tangga berdasarkan laporan pekerjaan paling umum sebe-
lum dan sesudah gempa bumi:11

Pekerjaan sebelumnya Pekerjaan saat ini

33% Pemilik usaha 
kecil  Pemilik usaha 

kecil 34%

11% Industri jasa  Vocational 10%

10% Vocational  Industri jasa 9%

13% rumah tangga memiliki setidaknya satu anggota rumah tangga 
usia kerja yang tidak bekerja

Masalah utama yang dilaporkan bagi orang untuk mencari pekerjaan:11

Bencana yang terjadi (Gempa 
bumi September) 24%

Lainnya (sebutkan) 20%
Hanya pekerjaan dengan 
ketrampilan rendah, rendah 
secara sosial/remeh, dll.

20%

Terdapat rata-rata kehilangan pendapatan rumah tangga  sebe-
sar 10% akibat bencana12

) Perlindungan Pangan
Laporan Nilai Konsumsi Makanan (FCS) dan Indeks Strategi 
Penanggulangan yang Dilaporkan (rCSI) menurut kategori

Nilai Konsumsi Makanan13
Penurunan Indeks 
Strategi Penanggulan-
gan14

98% Bisa Diterima

3.92% Margin

0% Buruk

% rumah tangga berdasarkan sumber makanan utama  :11

11. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
12. Karena sensitivitas dalam menanyakan pendapatan bulanan, responden ditanya berapa 
kisaran pendapatan bulanan mereka. Batas rentang atas yang digunakan, dan pendapatan 
saat ini dibagi dengan pendapatan sebelumnya sebelum dirata-rata..
13. Indeks Konsumsi Makanan (FCS) dihitung dengan menanyakan responden berapa hari 
per minggu rumah tangga mereka mengkonsumsi berbagai jenis makanan, kemudian dikalikan 
dengan koefisien berdasarkan pada jenis  makanan, dijumlahkan, dan dilakukan pemeringka-
tan berdasarkan jumlah.
14. rCSI dihitung dengan menanyakan responden berapa hari per minggu rumah tangga 
mereka menerapkan strategi penanggulangan berbeda untuk bertahan dari kekurangan 
makanan. Jumlah hari kemudian dikalikan dengan koefisien berdasarkan pada jenis makanan, 
dijumlahkan, dan kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan jumlah.
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Penyakit dan Luka

31 rumah tangga melaporkan bahwa anggota rumah tangga 
mengalami masalah kesehatan dalam 30 hari terakhir

3 jenis masalah kesehatan teratas dilaporkan oleh rumah tangga 
dengan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan 
dalam 30 hari terakhir 16

 Demam 64%

 Batuk 59%

 Diare, sakit perut 30%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh rumah tangga yang 
memerlukan akses perawatan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

Tidak ada masalah 76%

Tidak tahu 10%

Tidak ada informasi tentang 
di mana fasilitas kesehatan 7%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh anggota rumah tangga yang telah 
memiliki akses layanan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

 tidak ada 56%

 Mendapatkan obat-
obatan biasa 32%

 Penanganan masalah 
kesehatan (dari 21%

| Kebutuhan Prioritas
3 kebutuhan prioritas terpenting untuk rumah tangga:18

 Makanan 78%

 Perlengkapan dapur 33%

 Air bersih 28%

v Komunikasi dengan Komunitas

Kebutuhan Informasi
% rumah tangga berdasarkan informasi yang paling dibutuhkan:17

Bantuan kemanusiaan 34%

Status perumahan 25%

Mata pencaharian 17%

% rumah tangga menurut sumber informasi yang paling dimi-
nati:17

Komunikasi tatap muka (mis. 
Dari teman) 69%

Televisi 15%

Facebook (aplikasi) 12%

Bantuan yang diterima

16%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka telah 
menerima bantuan kemanusian dalam waktu 30 
hari terakhir. 

Top 3 most common types of aid that households have received:16

 Makanan 100%

 Air 32%


Barang-barang 
rumah tangga 
lainnya

9%

% of households by most common source of aid:17

Distribusi pemerintah 42%
Teman dan keluarga 24%
Barang-barang rumah 
tangga lainnya 23%

69%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka senang 
dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari 
terakhir

3 alasan yang paling banyak dikutip dari rumah tangga yang tidak 
puas dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari terakhir:17

Kuantitas/jumlah tidak 
cukup 100%

Penundaan/terlambat 
pengiriman bantuan 0%

Kualitas/mutu tidak 
cukup baik 0%

16. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan..
17. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
18. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
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Latarbelakang dan metodelogi
Mengikuti kejadian gempa bumi dengan maginitude 7,7 SR pada tanggal 28 Sep-
tember 2018, sebahagian besar wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan 
Pargi Mautong  mengalami kerusakan parah yang diakibatkan oleh gempa bumi, 
tsunami dan likuifaksi. Data yang dirilis 10 Desember, diperkirakan korban jiwa men-
capai 2.101, 1.373 orang hilang, dan 133.631 orang mengungsi.  Sekitar 15.000 
rumah hancur dan 17.000 rumah lainnya mengalami rusak berat.1 Bagaimanapun, 
empat bulan pasca kejadian bencana, terdapat sedikit sekali informasi mengenai 
kondisi kebutuhan, kerentanan, dan profil penduduk yang terdampak akibat benca-
na di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi ini, maka dilakukanlah Penilaian Kebutuhan 
Multisektor (MSNA) oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan Universitas Mu-
hammadiyah Palu dengan koordinasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia 
dan dukungan teknis dari REACH pada 38 kecamatan terdampak di Provinsi Su-
lawesi Tengah.

Hasilnya di bobotkan berdasarkan jumlah penduduk, dan digeneralisasi hingga 
ke level kecamatan dengan tingkat tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin 
kesalahan 7%. Sebanyak 233 rumah tangga yang disurvei di empat kabupaten 
yang terdampak, antara tanggal 22 Januari hingga 6 Februari 2019.2

W Kependudukan
Komposisi Rumah Tangga Berdasarkan  Jenis Kelamin dan 
Usia

\
Laki-
Laki

3% 60+ tahun 4%

P̂erem-
puan

28% 18–59 tahun 27%

8% 13–17 tahun 7%

8% 6–12 tahun 7%

4% 1–5 tahun 3%

1% <1 tahun 1%

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga mencapai 5.1 orang per 
keluarga

Kepala Rumah Tangga
6 dari kepala rumah tangga adalah perempuan

12 dari kelapa rumah tangga telah berusia lansia

47 Rata-rata usia kepala rumah tangga

Rasio Ketergantungan4

0.8 rata-rata rasio ketergantungan anak-anak

0.2 rata-rata rasio ketergantungan pada usia lanjut

0.9 rata-rata dari total rasio ketergantungan

K& Pengungsian dan Perlindungan
Persentase rumah tangga berdasarkan lokasi pengungsiannya saat ini

NA% Rumah Milik Sendiri

NA% Sewa (sebelum gempa)

NA% Pengungsian di samping rumah

NA% Sewa (pasca gempa)
NA% Tinggal dengan Teman/Keluarga
NA% Permukiman darurat

NA% Berkumpul terpusat

NA% Lainnya

1. Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah, Laporan Situasi Tim Kemanusian #10, 10 Desember 
2018.
2. Batas wilayah dan toponimi yang digunakan pada peta ini tidak mengindikasikan dukungan 
atau peneriman resmi oleh REACH, UNICEF, HFI, UNISMUH Palu, dan Kemensos
3. Kunci pokok data menjelaskan informasi kuisioner pada responden yang diwawancarai . 
Selagi responden biasanya kepala rumah tangga, apabila kepala rumah tangga tidak hadir 
pada waktu wawancara, anggota dari rumah tangga yang mengerti mengenai urusan rumah 
tangga dapat memberikan respon sebagai gantinya. Sesi ini hanya menunjukkan informasi 
pada hasil jawaban responden tidak diperhitungan berdasarkan populasi.
4. Rasio Ketergantungan dihitung dengan membagi kelompok non produktif yakni  anak-anak 
(0-17 tahun) dan lansia (> 60 tahun) dengan jumlah penduduk dewasa produktif (usia 18 – 59 
tahun). 

¦ Informasi Responden3

233 Total rumah tangga yang diwawancarai

45.9 Rata-rata usia responden
46 Responden adalah perempuan

0 Dari rumah tangga yang diwawancarai adalah pengungsi

Bukan Pengungsi, Penampungan Sementara Dekat Rumah

NANANANANANANANA++B
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l Dukungan Psikososial
64% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 

rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

( Penampungan
Lokasi pengungsian saat ini
Persentase rumah tangga berdasarkan tipe pengungsian saat ini6

Tenda 79%

Tempat tinggal sementara 12%
Hunian sementara, 
pemukiman bersama 20%

96% dari rumah tangga melaporkan bahwa tempat tinggal awal 
mereka hancur atau rusak 

% dari rumah tangga dengan status tempat tinggal saat ini
44% Penampungan milik sendiri

3% Perjanjian tertulis (masih berlaku)

0% Perjanjian tertulis (habis masa berlaku)

53% Lisan /Tidak ada Pernjanjian 

0% Tidak Tahu

4% dari rumah tangga yang saat ini berisiko digusur

3 alasan utama rumah tangga yang berisiko digusur8

 Permintaan untuk 
mengosongkan 46%

 Pihak berwenang meminta 
kami untuk pergi. 34%

 Tidak tahu 20%

19% dari rumah tangga yang tidak memiliki dokumen kepemilikan 
resmi rumah mereka

Preferensi Bantuan Penampungan
3 alasan utama intervensi lokasi penampungan untuk 6 bulan ke depan:8

 Membangun kembali atau 
memperbaiki rumah asli 85%

 Membuat tempat tinggal  
lebih tahan 49%

 Meningkatkan infrastruktur 
dasar 25%

Pengungsian

0% dari rumah tangga  mengungsi akibat gempa bumi

Persentase jarak lokasi pengungsiaan rumah tangga saat ini dari 
rumah asal

0% Sekitar lokasi rumah 

0% Sekitar 2 km

0% Antara 2 km - 5 km

0% Lebih dari 5 km
0% Tidak tahu

Penduduk yang Tidak Mengungsi

9% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 
rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

Terdapat rata-rata 3.5  pengungsi individu per rumah tangga

0.8 rata-rata rasio ketergantungan pengungsi terhadap non-pen-
gungsi di setiap tempat penampungan5

Keinginan berpindah dalam 6 bulan ke depan

Persentase rumah tangga berdasarkan preferensi lokasi tinggal  dalam 
waktu 6 bulan6

Tetap berada dalam lokasi saat ini 70%

Bantuan kemanusiaan 16%

Mata pencaharian 10%

3 alasan teratas mengapa ingin tinggal di lokasi yang disukai dalam 6 
bulan ke depan:7

 Kerusakan berat pada 
rumah 86%

 Kerusakan ringan pada 
rumah 17%

 Takut bahwa rumah masih 
tidak aman 16%

^& Perlindungan Kebutuhan Perempuan

17% dari rumah tangga terdiri dari ibu hamil atau ibu 
menyusui

d` Disabilitas, Lansia, dan Minoritas

4% dari rumah tangga terdiri paling tidak satu anggota 
dengan berkebutuhan khusus baik fisik dan mental. 

Z Perlindungan Anak

3% dari rumah tangga terdapat sedikitnya satu anak 
terpisah dari pengasuh mereka. 

5. Rasio ketergantungan dihitiung dengan membagi jumlah pengungsi individu yang sedang 
ditampung terhadap jumlah total dari keluarga yang menampung.
6. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
7. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
8. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
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Tiga pilihan teratas terkait jenis bantuan pengunsian untuk 6 bulan ke 
depan:9

 Bantuan untuk membangun / 
memperbaiki tempat tinggal 70%

 Bahan bangunan (beton, 
kayu) 58%

 Menyediakan pasokan air ke 
tempat tinggal 20%

3 kebutuhan  paling diperlukan pada aspek non bahan makanan:9

 Cooking utensils/kitchen set; 77%

 Bedding items (bedsheets, 
pillows); 64%

 Mattresses/Sleeping mats 50%

* Air, Sanitasi, dan Kebersihan
Akses Air Bersih

% rumah tangga berdasarkan sumber utama air minum mereka:

26% Air PAM

33% Air Keran

10% Sumur/mata air terlindungi

7% Water tank/trucking

9% Air kemasan

13% Sumber air tidak terlindungi

2% Tidak tahu

90% rumah tangga melaporkan minum air olahan yang 
aman untuk diminum

73%
rumah tangga memiliki cukup air minum untuk me-
menuhi kebutuhan mereka untuk minum, memasak, 
mandi, dan mencuci

% rumah tangga berdasarkan waktu yang diperlukan untuk berjalan 
ke sumber air utama, mengambil air, dan kembali (termasuk 
mengantri di sumber air)

50% Sumber air berada di lokasi

30% Kurang dari 10 menit 

10% 10 - 20 menit

9% Lebih dari 20 menit
1% Tidak tahu

Praktik Kebersihan
% dari rumah tangga berdasarkan cara cuci tangan:

45% Alat penuangan/keran wastafel

39% Baskom/ember

16% Tidak ada alat

0% Tidak tahu

87% dari rumah tangga memiliki ketersediaan air untuk cuci 
tangan

57% dari rumah tangga memiliki ketersediaan sabun untuk 
cuci tangan

Kondisi Sanitasi
% dari rumah tangga berdasarkan cara buang air besar:

36% Jamban rumah

36% Jamban komunal

27% Buang air sembarangan

1% Tidak Tahu
% rumah tangga menggunakan jamban rumah tangga atau jamban 
komunal, berdasarkan tipe:

100% Toilet siram

0% Lainnya

Terdapat rata-rata 8.7 rumah tangga melaporkan berbagi dalam 
menggunakan setiap jamban komunal10

Kondisi jamban rumah tangga dan komunal

76% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki penerangan yang 
memadai

8% rumah tangga melaporkan bahwa terdapat toilet terpisah untuk 
pria dan wanita

76% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki kunci di pintu

Pembuangan sampah
% rumah tangga berdasarkan metode pembuangan sampah:

4% Tempat sampah di rumah/
jalan

1% Sampah dikubur
53% Sampah dibakar

26% Area terbuka yang didesain 
untuk pembuangan

16%
Area terbuka yang tidak 
didesain untuk pembuangan 
sampah

0% Tidak Tahu9. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
10. Rata-rata diambil dari rumah tangga yang melaporkan penggunaan jamban umum.

+50+30+10+9+1B

+36+36+27+1B

+45+39+16B

705820776450
+26+33+10+7+9+13+2+B

+4+1+53+26+16+B

+100+C
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% rumah tangga berdasarkan sumber makanan utama  :11

Dibeli dengan uang tunai milik 
sendiri 84%

Bantuan makanan dari 
pemerintah 4%

Bantuan makanan dari badan 
sosial setempat, swasta 4%

% Pendidikan
Kehadiran Siswa

7% rumah tangga yang memiliki anak-anak usia sekolah 
yang tidak masuk sekolah setelah kejadian gempa

Pada keluraga yang memiliki anak usia sekola dan tidak masuk sekolah, 
terdapat rata-rata 1.3 anak-anak yang dilaporkan tidak bersekolah,

Tiga alasan teratas mengapa anak-anak tidak lagi melanjutkan 
sekolah berdasarkan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah 
yang tidak bersekolah.15

 Ketakutan bahwa sekolah-
sekolah di tempat yang tidak 58%

 Lainnya (sebutkan) 20%

 Rumah tangga membutuhkan 
anak untuk bekerja yang 11%

Kondisi Sekolah
Rumah tangga yang melaporkan kondisi sekolah terdekat

13% Kondisi Bagus

16% Rusak ringan

41% Rusak sedang

25% Rusak parah

5% Tidak Tahu

0% Lainnya

+ Kesehatan
Imunisasi

19% rumah tangga melaporkan memiliki anak yang tidak diimu-
nisasi.

% rumah tangga berdasarkan frekuensi pengumpulan sampah
46% Setiap hari

17% Setiap minggu

1% Lebih dari 1 minggu

34% Pelayanan tidak tersedia

1% Tidak Tahu

1% Lainnya

O Ekonomi
Lapangan pekerjaan and pekerjaan
% rumah tangga berdasarkan laporan pekerjaan paling umum sebe-
lum dan sesudah gempa bumi:11

Pekerjaan sebelumnya Pekerjaan saat ini

49% Pertanian  Pertanian 41%

9% Industri jasa  Penganggur 17%

8% Penangkapan 
ikan  Pemilik usaha 

kecil 10%

23% rumah tangga memiliki setidaknya satu anggota rumah tangga 
usia kerja yang tidak bekerja

Masalah utama yang dilaporkan bagi orang untuk mencari pekerjaan:11

Bencana yang terjadi (Gempa 
bumi September) 41%
Bencana yang terjadi merusakkan 
lahan tanam untuk menanam 30%
Dibawah syarat minimal untuk 
pekerjaan yang tersedia 13%

Terdapat rata-rata kehilangan pendapatan rumah tangga  sebe-
sar 20% akibat bencana12

) Perlindungan Pangan
Laporan Nilai Konsumsi Makanan (FCS) dan Indeks Strategi 
Penanggulangan yang Dilaporkan (rCSI) menurut kategori

Nilai Konsumsi Makanan13
Penurunan Indeks 
Strategi Penanggulan-
gan14

84% Bisa Diterima

4.314% Margin

2% Buruk

11. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
12. Karena sensitivitas dalam menanyakan pendapatan bulanan, responden ditanya berapa 

8444
582011

+46+17+1+34+1+B

413013 +13+16+41+25+5+C
+84+14+2+B

4

kisaran pendapatan bulanan mereka. Batas rentang atas yang digunakan, dan pendapatan 
saat ini dibagi dengan pendapatan sebelumnya sebelum dirata-rata..
13. Indeks Konsumsi Makanan (FCS) dihitung dengan menanyakan responden berapa hari 
per minggu rumah tangga mereka mengkonsumsi berbagai jenis makanan, kemudian dikalikan 
dengan koefisien berdasarkan pada jenis  makanan, dijumlahkan, dan dilakukan pemeringka-
tan berdasarkan jumlah.
14. rCSI dihitung dengan menanyakan responden berapa hari per minggu rumah tangga 
mereka menerapkan strategi penanggulangan berbeda untuk bertahan dari kekurangan 
makanan. Jumlah hari kemudian dikalikan dengan koefisien berdasarkan pada jenis makanan, 
dijumlahkan, dan kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan jumlah.
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Penyakit dan Luka

50 rumah tangga melaporkan bahwa anggota rumah tangga 
mengalami masalah kesehatan dalam 30 hari terakhir

3 jenis masalah kesehatan teratas dilaporkan oleh rumah tangga 
dengan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan 
dalam 30 hari terakhir 16

 Batuk 61%

 Demam 56%

 Diare, sakit perut 45%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh rumah tangga yang 
memerlukan akses perawatan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

Tidak ada masalah 74%

Biaya pengobatan / 
perawatan terlalu tinggi 9%

Tidak tahu 4%
Hambatan utama yang dilaporkan oleh anggota rumah tangga yang telah 
memiliki akses layanan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

 tidak ada 40%

 Penanganan masalah 
kesehatan (dari 39%

 Mendapatkan obat-
obatan biasa 38%

| Kebutuhan Prioritas
3 kebutuhan prioritas terpenting untuk rumah tangga:18

 Makanan 89%

 Bantuan tempat tinggal 67%

 Perlengkapan dapur 32%

v Komunikasi dengan Komunitas

Kebutuhan Informasi
% rumah tangga berdasarkan informasi yang paling dibutuhkan:17

Status perumahan 43%

Bantuan kemanusiaan 32%

Mata pencaharian 18%

% rumah tangga menurut sumber informasi yang paling dimi-
nati:17

Komunikasi tatap muka (mis. 
Dari teman) 82%

Televisi 13%

Facebook (aplikasi) 2%

Bantuan yang diterima

53%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka telah 
menerima bantuan kemanusian dalam waktu 30 
hari terakhir. 

Top 3 most common types of aid that households have received:16

 Makanan 94%

 Tenda 33%

 Uang Tunai 20%

% of households by most common source of aid:17

Distribusi pemerintah 32%
Distribusi LSM 24%

Uang Tunai 19%

61%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka senang 
dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari 
terakhir

3 alasan yang paling banyak dikutip dari rumah tangga yang tidak 
puas dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari terakhir:17

Kuantitas/jumlah tidak 
cukup 75%

Kualitas/mutu tidak 
cukup baik 14%

Penundaan/terlambat 
pengiriman bantuan 6%

16. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan..
17. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
18. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

82132
32241975146

403938
7494

433218
615645

896732

943320

5



REACHInforming
more effective
humanitarian action

Penilaian Kebutuhan  Multi-Sektor 
Provinsi Sulawesi Tengah

INDONESIA

Februari 2019

Latarbelakang dan metodelogi
Mengikuti kejadian gempa bumi dengan maginitude 7,7 SR pada tanggal 28 Sep-
tember 2018, sebahagian besar wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan 
Pargi Mautong  mengalami kerusakan parah yang diakibatkan oleh gempa bumi, 
tsunami dan likuifaksi. Data yang dirilis 10 Desember, diperkirakan korban jiwa men-
capai 2.101, 1.373 orang hilang, dan 133.631 orang mengungsi.  Sekitar 15.000 
rumah hancur dan 17.000 rumah lainnya mengalami rusak berat.1 Bagaimanapun, 
empat bulan pasca kejadian bencana, terdapat sedikit sekali informasi mengenai 
kondisi kebutuhan, kerentanan, dan profil penduduk yang terdampak akibat benca-
na di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi ini, maka dilakukanlah Penilaian Kebutuhan 
Multisektor (MSNA) oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan Universitas Mu-
hammadiyah Palu dengan koordinasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia 
dan dukungan teknis dari REACH pada 38 kecamatan terdampak di Provinsi Su-
lawesi Tengah.

Hasilnya di bobotkan berdasarkan jumlah penduduk, dan digeneralisasi hingga 
ke level kecamatan dengan tingkat tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin 
kesalahan 5%. Sebanyak 1213 rumah tangga yang disurvei di empat kabupaten 
yang terdampak, antara tanggal 22 Januari hingga 6 Februari 2019.2

W Kependudukan
Komposisi Rumah Tangga Berdasarkan  Jenis Kelamin dan 
Usia

\
Laki-
Laki

4% 60+ tahun 4%

P̂erem-
puan

27% 18–59 tahun 27%

7% 13–17 tahun 6%

8% 6–12 tahun 7%

5% 1–5 tahun 4%

1% <1 tahun 1%

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga mencapai 5 orang per 
keluarga

Kepala Rumah Tangga
14 dari kepala rumah tangga adalah perempuan

17 dari kelapa rumah tangga telah berusia lansia

47.1 Rata-rata usia kepala rumah tangga

Rasio Ketergantungan4

0.8 rata-rata rasio ketergantungan anak-anak

0.2 rata-rata rasio ketergantungan pada usia lanjut

1 rata-rata dari total rasio ketergantungan

K& Pengungsian dan Perlindungan
Persentase rumah tangga berdasarkan lokasi pengungsiannya saat ini

65% Rumah Milik Sendiri

1% Sewa (sebelum gempa)

10% Pengungsian di samping rumah

1% Sewa (pasca gempa)
13% Tinggal dengan Teman/Keluarga

9% Permukiman darurat

1% Berkumpul terpusat

0% Lainnya

1. Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah, Laporan Situasi Tim Kemanusian #10, 10 Desember 
2018.
2. Batas wilayah dan toponimi yang digunakan pada peta ini tidak mengindikasikan dukungan 
atau peneriman resmi oleh REACH, UNICEF, HFI, UNISMUH Palu, dan Kemensos
3. Kunci pokok data menjelaskan informasi kuisioner pada responden yang diwawancarai . 
Selagi responden biasanya kepala rumah tangga, apabila kepala rumah tangga tidak hadir 
pada waktu wawancara, anggota dari rumah tangga yang mengerti mengenai urusan rumah 
tangga dapat memberikan respon sebagai gantinya. Sesi ini hanya menunjukkan informasi 
pada hasil jawaban responden tidak diperhitungan berdasarkan populasi.
4. Rasio Ketergantungan dihitung dengan membagi kelompok non produktif yakni  anak-anak 
(0-17 tahun) dan lansia (> 60 tahun) dengan jumlah penduduk dewasa produktif (usia 18 – 59 
tahun). 

¦ Informasi Responden3

1213 Total rumah tangga yang diwawancarai

44.3 Rata-rata usia responden
58 Responden adalah perempuan

24 Dari rumah tangga yang diwawancarai adalah pengungsi

Kaupatan Donggala

+65+1+10+1+13+9+1++B

42767411587
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l Dukungan Psikososial
62% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 

rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

( Penampungan
Lokasi pengungsian saat ini
Persentase rumah tangga berdasarkan tipe pengungsian saat ini6

Rumah 76%

Tenda 13%

Tempat tinggal sementara 5%

77% dari rumah tangga melaporkan bahwa tempat tinggal awal 
mereka hancur atau rusak 

% dari rumah tangga dengan status tempat tinggal saat ini
52% Penampungan milik sendiri

5% Perjanjian tertulis (masih berlaku)

2% Perjanjian tertulis (habis masa berlaku)

41% Lisan /Tidak ada Pernjanjian 

0% Tidak Tahu

2% dari rumah tangga yang saat ini berisiko digusur

3 alasan utama rumah tangga yang berisiko digusur8

 Pihak berwenang meminta 
kami untuk pergi. 64%

 Permintaan untuk 
mengosongkan 42%

 Kurangnya dana untuk 
membayar biaya sewa. 3%

5% dari rumah tangga yang tidak memiliki dokumen kepemilikan 
resmi rumah mereka

Preferensi Bantuan Penampungan
3 alasan utama intervensi lokasi penampungan untuk 6 bulan ke depan:8

 Membangun kembali atau 
memperbaiki rumah asli 80%

 Membuat tempat tinggal  
lebih tahan 41%

 Meningkatkan infrastruktur 
dasar 21%

Pengungsian

24% dari rumah tangga  mengungsi akibat gempa bumi

Persentase jarak lokasi pengungsiaan rumah tangga saat ini dari 
rumah asal

51% Sekitar lokasi rumah 

30% Sekitar 2 km

8% Antara 2 km - 5 km

8% Lebih dari 5 km
3% Tidak tahu

Penduduk yang Tidak Mengungsi

6% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 
rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

Terdapat rata-rata 3.4  pengungsi individu per rumah tangga

0.6 rata-rata rasio ketergantungan pengungsi terhadap non-pen-
gungsi di setiap tempat penampungan5

Keinginan berpindah dalam 6 bulan ke depan

Persentase rumah tangga berdasarkan preferensi lokasi tinggal  dalam 
waktu 6 bulan6

Tetap berada dalam lokasi saat ini 87%

Status perumahan 5%

Mata pencaharian 5%

3 alasan teratas mengapa ingin tinggal di lokasi yang disukai dalam 6 
bulan ke depan:7

 Rumah hancur/rusak parah 66%

 Kerusakan berat pada 
rumah 35%

 Kerusakan ringan pada 
rumah 18%

^& Perlindungan Kebutuhan Perempuan

19% dari rumah tangga terdiri dari ibu hamil atau ibu 
menyusui

d` Disabilitas, Lansia, dan Minoritas

3% dari rumah tangga terdiri paling tidak satu anggota 
dengan berkebutuhan khusus baik fisik dan mental. 

Z Perlindungan Anak

2% dari rumah tangga terdapat sedikitnya satu anak 
terpisah dari pengasuh mereka. 

5. Rasio ketergantungan dihitiung dengan membagi jumlah pengungsi individu yang sedang 
ditampung terhadap jumlah total dari keluarga yang menampung.
6. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
7. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
8. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

76135
64423

804121
+51+30+8+8+3+B

+52+5+2+41+B8755663518
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Tiga pilihan teratas terkait jenis bantuan pengunsian untuk 6 bulan ke 
depan:9

 Bantuan untuk membangun / 
memperbaiki tempat tinggal 66%

 Bahan bangunan (beton, 
kayu) 54%

 Tenaga Kerja Konstruksi; 13%

3 kebutuhan  paling diperlukan pada aspek non bahan makanan:9

 Cooking utensils/kitchen set; 66%

 Bedding items (bedsheets, 
pillows); 62%

 Mattresses/Sleeping mats 48%

* Air, Sanitasi, dan Kebersihan
Akses Air Bersih

% rumah tangga berdasarkan sumber utama air minum mereka:

27% Air PAM

29% Air Keran

11% Sumur/mata air terlindungi

2% Water tank/trucking

11% Air kemasan

15% Sumber air tidak terlindungi

5% Tidak tahu

94% rumah tangga melaporkan minum air olahan yang 
aman untuk diminum

80%
rumah tangga memiliki cukup air minum untuk me-
menuhi kebutuhan mereka untuk minum, memasak, 
mandi, dan mencuci

% rumah tangga berdasarkan waktu yang diperlukan untuk berjalan 
ke sumber air utama, mengambil air, dan kembali (termasuk 
mengantri di sumber air)

70% Sumber air berada di lokasi

16% Kurang dari 10 menit 

8% 10 - 20 menit

6% Lebih dari 20 menit
0% Tidak tahu

Praktik Kebersihan
% dari rumah tangga berdasarkan cara cuci tangan:

51% Alat penuangan/keran wastafel

39% Baskom/ember

10% Tidak ada alat

0% Tidak tahu

90% dari rumah tangga memiliki ketersediaan air untuk cuci 
tangan

58% dari rumah tangga memiliki ketersediaan sabun untuk 
cuci tangan

Kondisi Sanitasi
% dari rumah tangga berdasarkan cara buang air besar:

54% Jamban rumah

21% Jamban komunal

23% Buang air sembarangan

2% Tidak Tahu
% rumah tangga menggunakan jamban rumah tangga atau jamban 
komunal, berdasarkan tipe:

99% Toilet siram

1% Lainnya

Terdapat rata-rata 12.9 rumah tangga melaporkan berbagi dalam 
menggunakan setiap jamban komunal10

Kondisi jamban rumah tangga dan komunal

75% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki penerangan yang 
memadai

3% rumah tangga melaporkan bahwa terdapat toilet terpisah untuk 
pria dan wanita

77% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki kunci di pintu

Pembuangan sampah
% rumah tangga berdasarkan metode pembuangan sampah:

2% Tempat sampah di rumah/
jalan

1% Sampah dikubur
59% Sampah dibakar

14% Area terbuka yang didesain 
untuk pembuangan

24%
Area terbuka yang tidak 
didesain untuk pembuangan 
sampah

0% Tidak Tahu9. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
10. Rata-rata diambil dari rumah tangga yang melaporkan penggunaan jamban umum.

+70+16+8+6B

+54+21+23+2B

+51+39+10B

665413666248
+27+29+11+2+11+15+5+B

+2+1+59+14+24+B

+99+1+C
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% rumah tangga berdasarkan sumber makanan utama  :11

Dibeli dengan uang tunai milik 
sendiri 90%

Bantuan makanan dari badan 
sosial setempat, swasta,dan 2%

Menghasilkan sendiri(termasuk 
berburu, memancing, 2%

% Pendidikan
Kehadiran Siswa

4% rumah tangga yang memiliki anak-anak usia sekolah 
yang tidak masuk sekolah setelah kejadian gempa

Pada keluraga yang memiliki anak usia sekola dan tidak masuk sekolah, 
terdapat rata-rata 1.2 anak-anak yang dilaporkan tidak bersekolah,

Tiga alasan teratas mengapa anak-anak tidak lagi melanjutkan 
sekolah berdasarkan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah 
yang tidak bersekolah.15

 Biaya sekolah terlalu mahal 29%

 Ketakutan bahwa sekolah-
sekolah di tempat yang tidak 20%

 Lainnya (sebutkan) 17%

Kondisi Sekolah
Rumah tangga yang melaporkan kondisi sekolah terdekat

20% Kondisi Bagus

24% Rusak ringan

32% Rusak sedang

12% Rusak parah

10% Tidak Tahu

2% Lainnya

+ Kesehatan
Imunisasi

17% rumah tangga melaporkan memiliki anak yang tidak diimu-
nisasi.

% rumah tangga berdasarkan frekuensi pengumpulan sampah
36% Setiap hari

25% Setiap minggu

2% Lebih dari 1 minggu

36% Pelayanan tidak tersedia

1% Tidak Tahu

0% Lainnya

O Ekonomi
Lapangan pekerjaan and pekerjaan
% rumah tangga berdasarkan laporan pekerjaan paling umum sebe-
lum dan sesudah gempa bumi:11

Pekerjaan sebelumnya Pekerjaan saat ini

43% Pertanian  Pertanian 41%

12% Penangkapan 
ikan  Penganggur 12%

11% Pemilik usaha 
kecil  Pemilik usaha 

kecil 10%

16% rumah tangga memiliki setidaknya satu anggota rumah tangga 
usia kerja yang tidak bekerja

Masalah utama yang dilaporkan bagi orang untuk mencari pekerjaan:11

Bencana yang terjadi (Gempa 
bumi September) 46%
meningkatnya persaingan untuk 
pekerjaan, tidak cukup tersedia 
untuk semua orang

11%

Hanya pekerjaan dengan 
ketrampilan rendah, rendah 
secara sosial/remeh, dll.

10%

Terdapat rata-rata kehilangan pendapatan rumah tangga  sebe-
sar 10% akibat bencana12

) Perlindungan Pangan
Laporan Nilai Konsumsi Makanan (FCS) dan Indeks Strategi 
Penanggulangan yang Dilaporkan (rCSI) menurut kategori

Nilai Konsumsi Makanan13
Penurunan Indeks 
Strategi Penanggulan-
gan14

86% Bisa Diterima

5.212% Margin

2% Buruk
11. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
12. Karena sensitivitas dalam menanyakan pendapatan bulanan, responden ditanya berapa 

9022
292017

+36+25+2+36+1+B

461110
+20+24+32+12+10+2+C

+86+12+2+B
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kisaran pendapatan bulanan mereka. Batas rentang atas yang digunakan, dan pendapatan 
saat ini dibagi dengan pendapatan sebelumnya sebelum dirata-rata..
13. Indeks Konsumsi Makanan (FCS) dihitung dengan menanyakan responden berapa hari 
per minggu rumah tangga mereka mengkonsumsi berbagai jenis makanan, kemudian dikalikan 
dengan koefisien berdasarkan pada jenis  makanan, dijumlahkan, dan dilakukan pemeringka-
tan berdasarkan jumlah.
14. rCSI dihitung dengan menanyakan responden berapa hari per minggu rumah tangga 
mereka menerapkan strategi penanggulangan berbeda untuk bertahan dari kekurangan 
makanan. Jumlah hari kemudian dikalikan dengan koefisien berdasarkan pada jenis makanan, 
dijumlahkan, dan kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan jumlah.
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Penyakit dan Luka

50 rumah tangga melaporkan bahwa anggota rumah tangga 
mengalami masalah kesehatan dalam 30 hari terakhir

3 jenis masalah kesehatan teratas dilaporkan oleh rumah tangga 
dengan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan 
dalam 30 hari terakhir 16

 Demam 56%

 Batuk 54%

 Diare, sakit perut 29%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh rumah tangga yang 
memerlukan akses perawatan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

Tidak ada masalah 74%

Biaya pengobatan / 
perawatan terlalu tinggi 14%

Fasilitas kesehatan terlalu 
jauh / tidak ada transportasi 4%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh anggota rumah tangga yang telah 
memiliki akses layanan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

 tidak ada 40%

 Penanganan masalah 
kesehatan (dari 38%

 Mendapatkan obat-
obatan biasa 35%

| Kebutuhan Prioritas
3 kebutuhan prioritas terpenting untuk rumah tangga:18

 Makanan 87%

 Perlengkapan dapur 40%

 Bantuan tempat tinggal 38%

v Komunikasi dengan Komunitas

Kebutuhan Informasi
% rumah tangga berdasarkan informasi yang paling dibutuhkan:17

Bantuan kemanusiaan 44%

Status perumahan 29%

Mata pencaharian 14%

% rumah tangga menurut sumber informasi yang paling dimi-
nati:17

Komunikasi tatap muka (mis. 
Dari teman) 72%

Televisi 21%

Facebook (aplikasi) 3%

Bantuan yang diterima

34%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka telah 
menerima bantuan kemanusian dalam waktu 30 
hari terakhir. 

Top 3 most common types of aid that households have received:16

 Makanan 85%

 Tenda 22%

 Uang Tunai 16%

% of households by most common source of aid:17

Distribusi pemerintah 40%
Distribusi LSM 30%

Uang Tunai 10%

54%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka senang 
dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari 
terakhir

3 alasan yang paling banyak dikutip dari rumah tangga yang tidak 
puas dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari terakhir:17

Kuantitas/jumlah tidak 
cukup 94%

Penundaan/terlambat 
pengiriman bantuan 4%

Bantuan yang diterima 
tidak berguna / tidak 
sesuai

1%

16. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan..
17. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
18. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

72213
4030109441

403835
74144

442914
565429

874038

852216
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Latarbelakang dan metodelogi
Mengikuti kejadian gempa bumi dengan maginitude 7,7 SR pada tanggal 28 Sep-
tember 2018, sebahagian besar wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan 
Pargi Mautong  mengalami kerusakan parah yang diakibatkan oleh gempa bumi, 
tsunami dan likuifaksi. Data yang dirilis 10 Desember, diperkirakan korban jiwa men-
capai 2.101, 1.373 orang hilang, dan 133.631 orang mengungsi.  Sekitar 15.000 
rumah hancur dan 17.000 rumah lainnya mengalami rusak berat.1 Bagaimanapun, 
empat bulan pasca kejadian bencana, terdapat sedikit sekali informasi mengenai 
kondisi kebutuhan, kerentanan, dan profil penduduk yang terdampak akibat benca-
na di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi ini, maka dilakukanlah Penilaian Kebutuhan 
Multisektor (MSNA) oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan Universitas Mu-
hammadiyah Palu dengan koordinasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia 
dan dukungan teknis dari REACH pada 38 kecamatan terdampak di Provinsi Su-
lawesi Tengah.

Hasilnya di bobotkan berdasarkan jumlah penduduk, dan digeneralisasi hingga 
ke level kecamatan dengan tingkat tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin 
kesalahan 5%. Sebanyak 892 rumah tangga yang disurvei di empat kabupaten 
yang terdampak, antara tanggal 22 Januari hingga 6 Februari 2019.2

W Kependudukan
Komposisi Rumah Tangga Berdasarkan  Jenis Kelamin dan 
Usia

\
Laki-
Laki

3% 60+ tahun 4%

P̂erem-
puan

30% 18–59 tahun 28%

7% 13–17 tahun 6%

7% 6–12 tahun 6%

4% 1–5 tahun 3%

1% <1 tahun 1%

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga mencapai 5 orang per 
keluarga

Kepala Rumah Tangga
14 dari kepala rumah tangga adalah perempuan

13 dari kelapa rumah tangga telah berusia lansia

46.3 Rata-rata usia kepala rumah tangga

Rasio Ketergantungan4

0.7 rata-rata rasio ketergantungan anak-anak

0.2 rata-rata rasio ketergantungan pada usia lanjut

0.9 rata-rata dari total rasio ketergantungan

K& Pengungsian dan Perlindungan
Persentase rumah tangga berdasarkan lokasi pengungsiannya saat ini

66% Rumah Milik Sendiri

6% Sewa (sebelum gempa)

3% Pengungsian di samping rumah

5% Sewa (pasca gempa)
10% Tinggal dengan Teman/Keluarga
10% Permukiman darurat

0% Berkumpul terpusat

0% Lainnya

1. Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah, Laporan Situasi Tim Kemanusian #10, 10 Desember 
2018.
2. Batas wilayah dan toponimi yang digunakan pada peta ini tidak mengindikasikan dukungan 
atau peneriman resmi oleh REACH, UNICEF, HFI, UNISMUH Palu, dan Kemensos
3. Kunci pokok data menjelaskan informasi kuisioner pada responden yang diwawancarai . 
Selagi responden biasanya kepala rumah tangga, apabila kepala rumah tangga tidak hadir 
pada waktu wawancara, anggota dari rumah tangga yang mengerti mengenai urusan rumah 
tangga dapat memberikan respon sebagai gantinya. Sesi ini hanya menunjukkan informasi 
pada hasil jawaban responden tidak diperhitungan berdasarkan populasi.
4. Rasio Ketergantungan dihitung dengan membagi kelompok non produktif yakni  anak-anak 
(0-17 tahun) dan lansia (> 60 tahun) dengan jumlah penduduk dewasa produktif (usia 18 – 59 
tahun). 

¦ Informasi Responden3

892 Total rumah tangga yang diwawancarai

44 Rata-rata usia responden
48 Responden adalah perempuan

25 Dari rumah tangga yang diwawancarai adalah pengungsi

Kota Palu

+66+6+3+5+10+10++B

42866311477
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l Dukungan Psikososial
49% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 

rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

( Penampungan
Lokasi pengungsian saat ini
Persentase rumah tangga berdasarkan tipe pengungsian saat ini6

Rumah 76%

Apartemen / Menyewa 11%

Tenda 8%

68% dari rumah tangga melaporkan bahwa tempat tinggal awal 
mereka hancur atau rusak 

% dari rumah tangga dengan status tempat tinggal saat ini
21% Penampungan milik sendiri

9% Perjanjian tertulis (masih berlaku)

1% Perjanjian tertulis (habis masa berlaku)

68% Lisan /Tidak ada Pernjanjian 

1% Tidak Tahu

4% dari rumah tangga yang saat ini berisiko digusur

3 alasan utama rumah tangga yang berisiko digusur8

 Permintaan untuk 
mengosongkan 61%

 Pihak berwenang meminta 
kami untuk pergi. 56%

 Masyarakat setempat tidak 
menerima rumah tangga 18%

9% dari rumah tangga yang tidak memiliki dokumen kepemilikan 
resmi rumah mereka

Preferensi Bantuan Penampungan
3 alasan utama intervensi lokasi penampungan untuk 6 bulan ke depan:8

 Membangun kembali atau 
memperbaiki rumah asli 65%

 Membuat tempat tinggal  
lebih tahan dari bahaya 35%

 Meningkatkan infrastruktur 
dasar (jalan, jembatan, 19%

Pengungsian

25% dari rumah tangga  mengungsi akibat gempa bumi

Persentase jarak lokasi pengungsiaan rumah tangga saat ini dari 
rumah asal

37% Sekitar lokasi rumah 

24% Sekitar 2 km

14% Antara 2 km - 5 km

15% Lebih dari 5 km
10% Tidak tahu

Penduduk yang Tidak Mengungsi

8% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 
rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

Terdapat rata-rata 3.3  pengungsi individu per rumah tangga

0.6 rata-rata rasio ketergantungan pengungsi terhadap non-pen-
gungsi di setiap tempat penampungan5

Keinginan berpindah dalam 6 bulan ke depan

Persentase rumah tangga berdasarkan preferensi lokasi tinggal  dalam 
waktu 6 bulan6

Tetap berada dalam lokasi saat ini 84%

Status perumahan 4%

Mata pencaharian 4%

3 alasan teratas mengapa ingin tinggal di lokasi yang disukai dalam 6 
bulan ke depan:7

 Rumah hancur/rusak parah 50%

 Kerusakan berat pada 
rumah 31%

 Takut bahwa tanah masih 
tidak aman 22%

^& Perlindungan Kebutuhan Perempuan

16% dari rumah tangga terdiri dari ibu hamil atau ibu 
menyusui

d` Disabilitas, Lansia, dan Minoritas

4% dari rumah tangga terdiri paling tidak satu anggota 
dengan berkebutuhan khusus baik fisik dan mental. 

Z Perlindungan Anak

5% dari rumah tangga terdapat sedikitnya satu anak 
terpisah dari pengasuh mereka. 

5. Rasio ketergantungan dihitiung dengan membagi jumlah pengungsi individu yang sedang 
ditampung terhadap jumlah total dari keluarga yang menampung.
6. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
7. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
8. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

76118
615618

653519
+37+24+14+15+10+B

+21+9+1+68+1+B8444503122
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Tiga pilihan teratas terkait jenis bantuan pengunsian untuk 6 bulan ke 
depan:9

 Bantuan untuk membangun / 
memperbaiki tempat tinggal 54%

 Bahan bangunan (beton, 
kayu) 37%

 Tidak Ada 18%

3 kebutuhan  paling diperlukan pada aspek non bahan makanan:9

 Cooking utensils/kitchen set; 55%

 Bedding items (bedsheets, 
pillows); 44%

 Mattresses/Sleeping mats 27%

* Air, Sanitasi, dan Kebersihan
Akses Air Bersih

% rumah tangga berdasarkan sumber utama air minum mereka:

18% Air PAM

27% Air Keran

10% Sumur/mata air terlindungi

5% Water tank/trucking

40% Air kemasan

0% Sumber air tidak terlindungi

0% Tidak tahu

94% rumah tangga melaporkan minum air olahan yang 
aman untuk diminum

87%
rumah tangga memiliki cukup air minum untuk me-
menuhi kebutuhan mereka untuk minum, memasak, 
mandi, dan mencuci

% rumah tangga berdasarkan waktu yang diperlukan untuk berjalan 
ke sumber air utama, mengambil air, dan kembali (termasuk 
mengantri di sumber air)

84% Sumber air berada di lokasi

10% Kurang dari 10 menit 

4% 10 - 20 menit

1% Lebih dari 20 menit
1% Tidak tahu

Praktik Kebersihan
% dari rumah tangga berdasarkan cara cuci tangan:

66% Alat penuangan/keran wastafel

27% Baskom/ember

7% Tidak ada alat

0% Tidak tahu

92% dari rumah tangga memiliki ketersediaan air untuk cuci 
tangan

69% dari rumah tangga memiliki ketersediaan sabun untuk 
cuci tangan

Kondisi Sanitasi
% dari rumah tangga berdasarkan cara buang air besar:

81% Jamban rumah

16% Jamban komunal

2% Buang air sembarangan

1% Tidak Tahu
% rumah tangga menggunakan jamban rumah tangga atau jamban 
komunal, berdasarkan tipe:

100% Toilet siram

0% Lainnya

Terdapat rata-rata 16.3 rumah tangga melaporkan berbagi dalam 
menggunakan setiap jamban komunal10

Kondisi jamban rumah tangga dan komunal

83% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki penerangan yang 
memadai

7% rumah tangga melaporkan bahwa terdapat toilet terpisah untuk 
pria dan wanita

78% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki kunci di pintu

Pembuangan sampah
% rumah tangga berdasarkan metode pembuangan sampah:

24% Tempat sampah di rumah/
jalan

2% Sampah dikubur
32% Sampah dibakar

32% Area terbuka yang didesain 
untuk pembuangan

8%
Area terbuka yang tidak 
didesain untuk pembuangan 
sampah

2% Tidak Tahu9. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
10. Rata-rata diambil dari rumah tangga yang melaporkan penggunaan jamban umum.

+84+10+4+1+1B

+81+16+2+1B

+66+27+7B

543718554427
+18+27+10+5+40+B

+24+2+32+32+8+2+B

+100+C
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% rumah tangga berdasarkan sumber makanan utama  :11

Dibeli dengan uang tunai milik 
sendiri 91%

Bantuan makanan dari 
pemerintah 3%

Mendapat bantuan makanan 
dari tetangga  atau teman 2%

% Pendidikan
Kehadiran Siswa

6% rumah tangga yang memiliki anak-anak usia sekolah 
yang tidak masuk sekolah setelah kejadian gempa

Pada keluraga yang memiliki anak usia sekola dan tidak masuk sekolah, 
terdapat rata-rata 0.8 anak-anak yang dilaporkan tidak bersekolah,

Tiga alasan teratas mengapa anak-anak tidak lagi melanjutkan 
sekolah berdasarkan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah 
yang tidak bersekolah.15

 Sekolah rusak atau hancur 
akibat gempa / tsunami 51%

 Ketakutan bahwa sekolah-
sekolah di tempat yang tidak 20%

 Anak-anak tidak bersekolah 
sebelum bencana (sebutkan) 11%

Kondisi Sekolah
Rumah tangga yang melaporkan kondisi sekolah terdekat

17% Kondisi Bagus

24% Rusak ringan

28% Rusak sedang

13% Rusak parah

13% Tidak Tahu

5% Lainnya

+ Kesehatan
Imunisasi

23% rumah tangga melaporkan memiliki anak yang tidak diimu-
nisasi.

% rumah tangga berdasarkan frekuensi pengumpulan sampah
39% Setiap hari

35% Setiap minggu

2% Lebih dari 1 minggu

21% Pelayanan tidak tersedia

2% Tidak Tahu

1% Lainnya

O Ekonomi
Lapangan pekerjaan and pekerjaan
% rumah tangga berdasarkan laporan pekerjaan paling umum sebe-
lum dan sesudah gempa bumi:11

Pekerjaan sebelumnya Pekerjaan saat ini

30% Pemilik usaha 
kecil  Pemilik usaha 

kecil 29%

13% Industri jasa  Pekerjaan 
pemerintah 12%

13% Pekerjaan 
pemerintah  Penganggur 11%

28% rumah tangga memiliki setidaknya satu anggota rumah tangga 
usia kerja yang tidak bekerja

Masalah utama yang dilaporkan bagi orang untuk mencari pekerjaan:11

Bencana yang terjadi (Gempa 
bumi September) 57%
meningkatnya persaingan untuk 
pekerjaan, tidak cukup tersedia 
untuk semua orang

11%

Pekerjaan yang tersedia terlalu 
jauh 8%

Terdapat rata-rata kehilangan pendapatan rumah tangga  sebe-
sar 10% akibat bencana12

) Perlindungan Pangan
Laporan Nilai Konsumsi Makanan (FCS) dan Indeks Strategi 
Penanggulangan yang Dilaporkan (rCSI) menurut kategori

Nilai Konsumsi Makanan13
Penurunan Indeks 
Strategi Penanggulan-
gan14

94% Bisa Diterima

3.86% Margin

0% Buruk
11. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
12. Karena sensitivitas dalam menanyakan pendapatan bulanan, responden ditanya berapa 
kisaran pendapatan bulanan mereka. Batas rentang atas yang digunakan, dan pendapatan 

9132
512011

+39+35+2+21+2+B

57118
+17+24+28+13+13+5+C

+94+6+B
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saat ini dibagi dengan pendapatan sebelumnya sebelum dirata-rata..
13. Indeks Konsumsi Makanan (FCS) dihitung dengan menanyakan responden berapa hari 
per minggu rumah tangga mereka mengkonsumsi berbagai jenis makanan, kemudian dikalikan 
dengan koefisien berdasarkan pada jenis  makanan, dijumlahkan, dan dilakukan pemeringka-
tan berdasarkan jumlah.
14. rCSI dihitung dengan menanyakan responden berapa hari per minggu rumah tangga 
mereka menerapkan strategi penanggulangan berbeda untuk bertahan dari kekurangan 
makanan. Jumlah hari kemudian dikalikan dengan koefisien berdasarkan pada jenis makanan, 
dijumlahkan, dan kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan jumlah.
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Penyakit dan Luka

36 rumah tangga melaporkan bahwa anggota rumah tangga 
mengalami masalah kesehatan dalam 30 hari terakhir

3 jenis masalah kesehatan teratas dilaporkan oleh rumah tangga 
dengan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan 
dalam 30 hari terakhir 16

 Batuk 49%

 Demam 49%

 Diare, sakit perut 28%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh rumah tangga yang 
memerlukan akses perawatan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

Tidak ada masalah 76%

Tidak tahu 6%

Biaya pengobatan / 
perawatan terlalu tinggi 5%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh anggota rumah tangga yang telah 
memiliki akses layanan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

 tidak ada 45%

 Mendapatkan obat-
obatan biasa 36%

 Penanganan masalah 
kesehatan (dari 29%

| Kebutuhan Prioritas
3 kebutuhan prioritas terpenting untuk rumah tangga:18

 Makanan 76%

 Perlengkapan dapur 36%

 Air bersih 27%

v Komunikasi dengan Komunitas

Kebutuhan Informasi
% rumah tangga berdasarkan informasi yang paling dibutuhkan:17

Bantuan kemanusiaan 31%

Status perumahan 24%

Mata pencaharian 19%

% rumah tangga menurut sumber informasi yang paling dimi-
nati:17

Komunikasi tatap muka (mis. 
Dari teman) 64%

Televisi 20%

Media sosial lainnya (Skype, 
Instagram, Twitter) 9%

Bantuan yang diterima

28%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka telah 
menerima bantuan kemanusian dalam waktu 30 
hari terakhir. 

Top 3 most common types of aid that households have received:16

 Makanan 94%

 Air 22%

 Tenda 17%

% of households by most common source of aid:17

Distribusi pemerintah 59%
Teman dan keluarga 12%

Tenda 12%

72%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka senang 
dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari 
terakhir

3 alasan yang paling banyak dikutip dari rumah tangga yang tidak 
puas dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari terakhir:17

Kuantitas/jumlah tidak 
cukup 80%

Bantuan yang diterima 
tidak berguna / tidak 
sesuai

5%

Lainnya (sebutkan) 5%

16. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan..
17. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
18. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

64209
591212

8055

453629
7665
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Latarbelakang dan metodelogi
Mengikuti kejadian gempa bumi dengan maginitude 7,7 SR pada tanggal 28 Sep-
tember 2018, sebahagian besar wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan 
Pargi Mautong  mengalami kerusakan parah yang diakibatkan oleh gempa bumi, 
tsunami dan likuifaksi. Data yang dirilis 10 Desember, diperkirakan korban jiwa men-
capai 2.101, 1.373 orang hilang, dan 133.631 orang mengungsi.  Sekitar 15.000 
rumah hancur dan 17.000 rumah lainnya mengalami rusak berat.1 Bagaimanapun, 
empat bulan pasca kejadian bencana, terdapat sedikit sekali informasi mengenai 
kondisi kebutuhan, kerentanan, dan profil penduduk yang terdampak akibat benca-
na di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi ini, maka dilakukanlah Penilaian Kebutuhan 
Multisektor (MSNA) oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan Universitas Mu-
hammadiyah Palu dengan koordinasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia 
dan dukungan teknis dari REACH pada 38 kecamatan terdampak di Provinsi Su-
lawesi Tengah.

Hasilnya di bobotkan berdasarkan jumlah penduduk, dan digeneralisasi hingga 
ke level kecamatan dengan tingkat tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin 
kesalahan 5%. Sebanyak 572 rumah tangga yang disurvei di empat kabupaten 
yang terdampak, antara tanggal 22 Januari hingga 6 Februari 2019.2

W Kependudukan
Komposisi Rumah Tangga Berdasarkan  Jenis Kelamin dan 
Usia

\
Laki-
Laki

2% 60+ tahun 3%

P̂erem-
puan

29% 18–59 tahun 29%

9% 13–17 tahun 7%

8% 6–12 tahun 6%

3% 1–5 tahun 2%

1% <1 tahun 0%

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga mencapai 4.1 orang per 
keluarga

Kepala Rumah Tangga
5 dari kepala rumah tangga adalah perempuan

8 dari kelapa rumah tangga telah berusia lansia

44.4 Rata-rata usia kepala rumah tangga

Rasio Ketergantungan4

0.7 rata-rata rasio ketergantungan anak-anak

0.1 rata-rata rasio ketergantungan pada usia lanjut

0.8 rata-rata dari total rasio ketergantungan

K& Pengungsian dan Perlindungan
Persentase rumah tangga berdasarkan lokasi pengungsiannya saat ini

93% Rumah Milik Sendiri

1% Sewa (sebelum gempa)

0% Pengungsian di samping rumah

0% Sewa (pasca gempa)
5% Tinggal dengan Teman/Keluarga
1% Permukiman darurat

0% Berkumpul terpusat

0% Lainnya

1. Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah, Laporan Situasi Tim Kemanusian #10, 10 Desember 
2018.
2. Batas wilayah dan toponimi yang digunakan pada peta ini tidak mengindikasikan dukungan 
atau peneriman resmi oleh REACH, UNICEF, HFI, UNISMUH Palu, dan Kemensos
3. Kunci pokok data menjelaskan informasi kuisioner pada responden yang diwawancarai . 
Selagi responden biasanya kepala rumah tangga, apabila kepala rumah tangga tidak hadir 
pada waktu wawancara, anggota dari rumah tangga yang mengerti mengenai urusan rumah 
tangga dapat memberikan respon sebagai gantinya. Sesi ini hanya menunjukkan informasi 
pada hasil jawaban responden tidak diperhitungan berdasarkan populasi.
4. Rasio Ketergantungan dihitung dengan membagi kelompok non produktif yakni  anak-anak 
(0-17 tahun) dan lansia (> 60 tahun) dengan jumlah penduduk dewasa produktif (usia 18 – 59 
tahun). 

¦ Informasi Responden3

572 Total rumah tangga yang diwawancarai

42.5 Rata-rata usia responden
35 Responden adalah perempuan

4 Dari rumah tangga yang diwawancarai adalah pengungsi

Kabuptan Parigi Moutong
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l Dukungan Psikososial
28% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 

rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

( Penampungan
Lokasi pengungsian saat ini
Persentase rumah tangga berdasarkan tipe pengungsian saat ini6

Rumah 98%

Apartemen / Menyewa 1%
Tempat tinggal sementara 
(dengan bahan-bahan bekas 0%

24% dari rumah tangga melaporkan bahwa tempat tinggal awal 
mereka hancur atau rusak 

% dari rumah tangga dengan status tempat tinggal saat ini
33% Penampungan milik sendiri

52% Perjanjian tertulis (masih berlaku)

0% Perjanjian tertulis (habis masa berlaku)

15% Lisan /Tidak ada Pernjanjian 

0% Tidak Tahu

0% dari rumah tangga yang saat ini berisiko digusur

3 alasan utama rumah tangga yang berisiko digusur8

 NA 0%

 NA 0%

 NA 0%

1% dari rumah tangga yang tidak memiliki dokumen kepemilikan 
resmi rumah mereka

Preferensi Bantuan Penampungan
3 alasan utama intervensi lokasi penampungan untuk 6 bulan ke depan:8

 Tidak Ada 54%

 Membangun kembali atau 
memperbaiki rumah asli 31%

 Membuat tempat tinggal  
lebih tahan 31%

Pengungsian

6% dari rumah tangga  mengungsi akibat gempa bumi

Persentase jarak lokasi pengungsiaan rumah tangga saat ini dari 
rumah asal

100% Sekitar lokasi rumah 

0% Sekitar 2 km

0% Antara 2 km - 5 km

0% Lebih dari 5 km
0% Tidak tahu

Penduduk yang Tidak Mengungsi

2% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 
rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

Terdapat rata-rata 4.3  pengungsi individu per rumah tangga

1.4 rata-rata rasio ketergantungan pengungsi terhadap non-pen-
gungsi di setiap tempat penampungan5

Keinginan berpindah dalam 6 bulan ke depan

Persentase rumah tangga berdasarkan preferensi lokasi tinggal  dalam 
waktu 6 bulan6

Tetap berada dalam lokasi saat ini 100%

Kesehatan 0%

Bantuan kemanusiaan 0%

3 alasan teratas mengapa ingin tinggal di lokasi yang disukai dalam 6 
bulan ke depan:7

 NA 0%

 NA 0%

 NA 0%

^& Perlindungan Kebutuhan Perempuan

9% dari rumah tangga terdiri dari ibu hamil atau ibu 
menyusui

d` Disabilitas, Lansia, dan Minoritas

0% dari rumah tangga terdiri paling tidak satu anggota 
dengan berkebutuhan khusus baik fisik dan mental. 

Z Perlindungan Anak

1% dari rumah tangga terdapat sedikitnya satu anak 
terpisah dari pengasuh mereka. 

5. Rasio ketergantungan dihitiung dengan membagi jumlah pengungsi individu yang sedang 
ditampung terhadap jumlah total dari keluarga yang menampung.
6. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
7. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
8. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

9810
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Tiga pilihan teratas terkait jenis bantuan pengunsian untuk 6 bulan ke 
depan:9

 Tidak Ada 56%

 Bahan bangunan (beton, 
kayu) 30%

 Bantuan untuk membangun / 
memperbaiki tempat tinggal 17%

3 kebutuhan  paling diperlukan pada aspek non bahan makanan:9

 Cooking fuel 35%

 Cooking utensils/kitchen set; 35%

 Mattresses/Sleeping mats 32%

* Air, Sanitasi, dan Kebersihan
Akses Air Bersih

% rumah tangga berdasarkan sumber utama air minum mereka:

49% Air PAM

35% Air Keran

7% Sumur/mata air terlindungi

0% Water tank/trucking

4% Air kemasan

5% Sumber air tidak terlindungi

0% Tidak tahu

95% rumah tangga melaporkan minum air olahan yang 
aman untuk diminum

96%
rumah tangga memiliki cukup air minum untuk me-
menuhi kebutuhan mereka untuk minum, memasak, 
mandi, dan mencuci

% rumah tangga berdasarkan waktu yang diperlukan untuk berjalan 
ke sumber air utama, mengambil air, dan kembali (termasuk 
mengantri di sumber air)

92% Sumber air berada di lokasi

6% Kurang dari 10 menit 

2% 10 - 20 menit

0% Lebih dari 20 menit
0% Tidak tahu

Praktik Kebersihan
% dari rumah tangga berdasarkan cara cuci tangan:

73% Alat penuangan/keran wastafel

24% Baskom/ember

3% Tidak ada alat

0% Tidak tahu

97% dari rumah tangga memiliki ketersediaan air untuk cuci 
tangan

52% dari rumah tangga memiliki ketersediaan sabun untuk 
cuci tangan

Kondisi Sanitasi
% dari rumah tangga berdasarkan cara buang air besar:

88% Jamban rumah

8% Jamban komunal

4% Buang air sembarangan

0% Tidak Tahu
% rumah tangga menggunakan jamban rumah tangga atau jamban 
komunal, berdasarkan tipe:

100% Toilet siram

0% Lainnya

Terdapat rata-rata 6.8 rumah tangga melaporkan berbagi dalam 
menggunakan setiap jamban komunal10

Kondisi jamban rumah tangga dan komunal

94% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki penerangan yang 
memadai

3% rumah tangga melaporkan bahwa terdapat toilet terpisah untuk 
pria dan wanita

78% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki kunci di pintu

Pembuangan sampah
% rumah tangga berdasarkan metode pembuangan sampah:

12% Tempat sampah di rumah/
jalan

4% Sampah dikubur
65% Sampah dibakar

18% Area terbuka yang didesain 
untuk pembuangan

1%
Area terbuka yang tidak 
didesain untuk pembuangan 
sampah

0% Tidak Tahu9. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
10. Rata-rata diambil dari rumah tangga yang melaporkan penggunaan jamban umum.

+92+6+2B

+88+8+4B

+73+24+3B

563017353532
+49+35+7+4+5+B

+12+4+65+18+1+B

+100+C
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% rumah tangga berdasarkan sumber makanan utama  :11

Dibeli dengan uang tunai milik 
sendiri 99%

Dibeli dengan uang tunai dari 
bantuan 1%

Tidak tahu 0%

% Pendidikan
Kehadiran Siswa

2% rumah tangga yang memiliki anak-anak usia sekolah 
yang tidak masuk sekolah setelah kejadian gempa

Pada keluraga yang memiliki anak usia sekola dan tidak masuk sekolah, 
terdapat rata-rata 1 anak-anak yang dilaporkan tidak bersekolah,

Tiga alasan teratas mengapa anak-anak tidak lagi melanjutkan 
sekolah berdasarkan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah 
yang tidak bersekolah.15

 Sekolah rusak atau hancur 
akibat gempa / tsunami 36%

 Anak-anak tidak bersekolah 
sebelum bencana (sebutkan) 28%

 Ketakutan bahwa sekolah-
sekolah di tempat yang tidak 24%

Kondisi Sekolah
Rumah tangga yang melaporkan kondisi sekolah terdekat

54% Kondisi Bagus

18% Rusak ringan

19% Rusak sedang

3% Rusak parah

6% Tidak Tahu

0% Lainnya

+ Kesehatan
Imunisasi

8% rumah tangga melaporkan memiliki anak yang tidak diimu-
nisasi.

% rumah tangga berdasarkan frekuensi pengumpulan sampah
24% Setiap hari

31% Setiap minggu

1% Lebih dari 1 minggu

44% Pelayanan tidak tersedia

0% Tidak Tahu

0% Lainnya

O Ekonomi
Lapangan pekerjaan and pekerjaan
% rumah tangga berdasarkan laporan pekerjaan paling umum sebe-
lum dan sesudah gempa bumi:11

Pekerjaan sebelumnya Pekerjaan saat ini

50% Pertanian  Pertanian 50%

18% Pemilik usaha 
kecil  Pemilik usaha 

kecil 18%

9% Pekerjaan 
pemerintah  Pekerjaan 

pemerintah 9%

10% rumah tangga memiliki setidaknya satu anggota rumah tangga 
usia kerja yang tidak bekerja

Masalah utama yang dilaporkan bagi orang untuk mencari pekerjaan:11

Bencana yang terjadi merusakkan 
lahan tanam untuk menanam 42%
Dibawah syarat minimal untuk 
pekerjaan yang tersedia 31%
Pekerjaan yang tersedia terlalu 
jauh 13%

Terdapat rata-rata kehilangan pendapatan rumah tangga  sebe-
sar 0% akibat bencana12

) Perlindungan Pangan
Laporan Nilai Konsumsi Makanan (FCS) dan Indeks Strategi 
Penanggulangan yang Dilaporkan (rCSI) menurut kategori

Nilai Konsumsi Makanan13
Penurunan Indeks 
Strategi Penanggulan-
gan14

94% Bisa Diterima

0.76% Margin

0% Buruk

11. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
12. Karena sensitivitas dalam menanyakan pendapatan bulanan, responden ditanya berapa 

9910
362824

+24+31+1+44+B

423113 +54+18+19+3+6+C
+94+6+B

4

kisaran pendapatan bulanan mereka. Batas rentang atas yang digunakan, dan pendapatan 
saat ini dibagi dengan pendapatan sebelumnya sebelum dirata-rata..
13. Indeks Konsumsi Makanan (FCS) dihitung dengan menanyakan responden berapa hari 
per minggu rumah tangga mereka mengkonsumsi berbagai jenis makanan, kemudian dikalikan 
dengan koefisien berdasarkan pada jenis  makanan, dijumlahkan, dan dilakukan pemeringka-
tan berdasarkan jumlah.
14. rCSI dihitung dengan menanyakan responden berapa hari per minggu rumah tangga 
mereka menerapkan strategi penanggulangan berbeda untuk bertahan dari kekurangan 
makanan. Jumlah hari kemudian dikalikan dengan koefisien berdasarkan pada jenis makanan, 
dijumlahkan, dan kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan jumlah.
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Penyakit dan Luka

22 rumah tangga melaporkan bahwa anggota rumah tangga 
mengalami masalah kesehatan dalam 30 hari terakhir

3 jenis masalah kesehatan teratas dilaporkan oleh rumah tangga 
dengan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan 
dalam 30 hari terakhir 16

 Batuk 45%

 Demam 44%

 Diare, sakit perut 24%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh rumah tangga yang 
memerlukan akses perawatan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

Tidak ada masalah 80%

Biaya pengobatan / 
perawatan terlalu tinggi 12%

Tidak ada obat / perawatan 
yang tersedia 3%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh anggota rumah tangga yang telah 
memiliki akses layanan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

 Penanganan masalah 
kesehata 56%

 Mendapatkan obat-
obatan biasa 48%

 tidak ada 28%

| Kebutuhan Prioritas
3 kebutuhan prioritas terpenting untuk rumah tangga:18

 Makanan 52%

 Perawatan medis 32%

 Air bersih 31%

v Komunikasi dengan Komunitas

Kebutuhan Informasi
% rumah tangga berdasarkan informasi yang paling dibutuhkan:17

Mata pencaharian 30%

Kesehatan 25%

Bantuan kemanusiaan 20%

% rumah tangga menurut sumber informasi yang paling dimi-
nati:17

Komunikasi tatap muka (mis. 
Dari teman) 58%

Televisi 40%

Whatsapp/WA 2%

Bantuan yang diterima

2%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka telah 
menerima bantuan kemanusian dalam waktu 30 
hari terakhir. 

Top 3 most common types of aid that households have received:16

 Makanan 93%

 Pendidikan 18%

 Kesehatan 12%

% of households by most common source of aid:17

Distribusi pemerintah 42%
PMI (Palang Merah 
Indonesia) 27%

Kesehatan 13%

57%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka senang 
dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari 
terakhir

3 alasan yang paling banyak dikutip dari rumah tangga yang tidak 
puas dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari terakhir:17

Kuantitas/jumlah tidak 
cukup 100%

Kualitas/mutu tidak 
cukup baik 0%

Penundaan/terlambat 
pengiriman bantuan 0%

16. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan..
17. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
18. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

58402
42271310000
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Latarbelakang dan metodelogi
Mengikuti kejadian gempa bumi dengan maginitude 7,7 SR pada tanggal 28 Sep-
tember 2018, sebahagian besar wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan 
Pargi Mautong  mengalami kerusakan parah yang diakibatkan oleh gempa bumi, 
tsunami dan likuifaksi. Data yang dirilis 10 Desember, diperkirakan korban jiwa men-
capai 2.101, 1.373 orang hilang, dan 133.631 orang mengungsi.  Sekitar 15.000 
rumah hancur dan 17.000 rumah lainnya mengalami rusak berat.1 Bagaimanapun, 
empat bulan pasca kejadian bencana, terdapat sedikit sekali informasi mengenai 
kondisi kebutuhan, kerentanan, dan profil penduduk yang terdampak akibat benca-
na di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi ini, maka dilakukanlah Penilaian Kebutuhan 
Multisektor (MSNA) oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan Universitas Mu-
hammadiyah Palu dengan koordinasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia 
dan dukungan teknis dari REACH pada 38 kecamatan terdampak di Provinsi Su-
lawesi Tengah.

Hasilnya di bobotkan berdasarkan jumlah penduduk, dan digeneralisasi hingga 
ke level kecamatan dengan tingkat tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin 
kesalahan 5%. Sebanyak 1587 rumah tangga yang disurvei di empat kabupaten 
yang terdampak, antara tanggal 22 Januari hingga 6 Februari 2019.2

W Kependudukan
Komposisi Rumah Tangga Berdasarkan  Jenis Kelamin dan 
Usia

\
Laki-
Laki

4% 60+ tahun 3%

P̂erem-
puan

28% 18–59 tahun 28%

7% 13–17 tahun 6%

7% 6–12 tahun 6%

4% 1–5 tahun 4%

1% <1 tahun 1%

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga mencapai 4.4 orang per 
keluarga

Kepala Rumah Tangga
7 dari kepala rumah tangga adalah perempuan

13 dari kelapa rumah tangga telah berusia lansia

45.5 Rata-rata usia kepala rumah tangga

Rasio Ketergantungan4

0.7 rata-rata rasio ketergantungan anak-anak

0.2 rata-rata rasio ketergantungan pada usia lanjut

0.9 rata-rata dari total rasio ketergantungan

K& Pengungsian dan Perlindungan
Persentase rumah tangga berdasarkan lokasi pengungsiannya saat ini

75% Rumah Milik Sendiri

1% Sewa (sebelum gempa)

6% Pengungsian di samping rumah

1% Sewa (pasca gempa)
7% Tinggal dengan Teman/Keluarga
7% Permukiman darurat

3% Berkumpul terpusat

0% Lainnya

1. Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah, Laporan Situasi Tim Kemanusian #10, 10 Desember 
2018.
2. Batas wilayah dan toponimi yang digunakan pada peta ini tidak mengindikasikan dukungan 
atau peneriman resmi oleh REACH, UNICEF, HFI, UNISMUH Palu, dan Kemensos
3. Kunci pokok data menjelaskan informasi kuisioner pada responden yang diwawancarai . 
Selagi responden biasanya kepala rumah tangga, apabila kepala rumah tangga tidak hadir 
pada waktu wawancara, anggota dari rumah tangga yang mengerti mengenai urusan rumah 
tangga dapat memberikan respon sebagai gantinya. Sesi ini hanya menunjukkan informasi 
pada hasil jawaban responden tidak diperhitungan berdasarkan populasi.
4. Rasio Ketergantungan dihitung dengan membagi kelompok non produktif yakni  anak-anak 
(0-17 tahun) dan lansia (> 60 tahun) dengan jumlah penduduk dewasa produktif (usia 18 – 59 
tahun). 

¦ Informasi Responden3

1587 Total rumah tangga yang diwawancarai

43 Rata-rata usia responden
45 Responden adalah perempuan

14 Dari rumah tangga yang diwawancarai adalah pengungsi

Kabupatan Sigi
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l Dukungan Psikososial

53%
dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya 
menampung satu rumah tangga yang mengungsi di 
penampungan mereka

( Penampungan
Lokasi pengungsian saat ini
Persentase rumah tangga berdasarkan tipe pengungsian saat ini6

Rumah 82%

Tenda 8%
Hunian sementara, 
pemukiman bersama 5%

71% dari rumah tangga melaporkan bahwa tempat tinggal awal 
mereka hancur atau rusak 

% dari rumah tangga dengan status tempat tinggal saat ini
42% Penampungan milik sendiri

6% Perjanjian tertulis (masih berlaku)

3% Perjanjian tertulis (habis masa 
berlaku)

48% Lisan /Tidak ada Pernjanjian 

1% Tidak Tahu

1% dari rumah tangga yang saat ini berisiko digusur

3 alasan utama rumah tangga yang berisiko digusur8

 Lainnya (sebutkan) 46%

 Permintaan untuk 
mengosongkan 34%

 Pihak berwenang meminta 
kami untuk pergi. 31%

6% dari rumah tangga yang tidak memiliki dokumen kepemilikan 
resmi rumah mereka

Preferensi Bantuan Penampungan
3 alasan utama intervensi lokasi penampungan untuk 6 bulan ke depan:8

 Membangun kembali atau 
memperbaiki rumah asli 74%

 Membuat tempat tinggal  
lebih tahan dari bahaya 43%

 Meningkatkan infrastruktur 
dasar 26%

Pengungsian

18% dari rumah tangga  mengungsi akibat gempa bumi

Persentase jarak lokasi pengungsiaan rumah tangga saat ini dari 
rumah asal

51% Sekitar lokasi rumah 

26% Sekitar 2 km

9% Antara 2 km - 5 km

13% Lebih dari 5 km
1% Tidak tahu

Penduduk yang Tidak Mengungsi

5% dari rumah tangga tidak mengungsi sedikitnya menampung satu 
rumah tangga yang mengungsi di penampungan mereka

Terdapat rata-rata 3  pengungsi individu per rumah tangga

0.7 rata-rata rasio ketergantungan pengungsi terhadap non-pen-
gungsi di setiap tempat penampungan5

Keinginan berpindah dalam 6 bulan ke depan

Persentase rumah tangga berdasarkan preferensi lokasi tinggal  dalam 
waktu 6 bulan6

Tetap berada dalam lokasi saat ini 88%

Bantuan kemanusiaan 6%

Status perumahan 3%

3 alasan teratas mengapa ingin tinggal di lokasi yang disukai dalam 6 
bulan ke depan:7

 Rumah hancur/rusak parah 66%

 Kerusakan berat pada 
rumah 41%

 Takut bahwa rumah masih 
tidak aman 18%

^& Perlindungan Kebutuhan Perempuan

15% dari rumah tangga terdiri dari ibu hamil atau ibu 
menyusui

d` Disabilitas, Lansia, dan Minoritas

3% dari rumah tangga terdiri paling tidak satu anggota 
dengan berkebutuhan khusus baik fisik dan mental. 

Z Perlindungan Anak

3% dari rumah tangga terdapat sedikitnya satu anak 
terpisah dari pengasuh mereka. 

5. Rasio ketergantungan dihitiung dengan membagi jumlah pengungsi individu yang sedang 
ditampung terhadap jumlah total dari keluarga yang menampung.
6. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
7. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
8. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

8285
463431

744326
+51+26+9+13+1+B

+42+6+3+48+1+B8863664118
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Tiga pilihan teratas terkait jenis bantuan pengunsian untuk 6 bulan ke 
depan:9

 Bantuan untuk membangun / 
memperbaiki tempat tinggal 60%

 Bahan bangunan (beton, 
kayu) 54%

 Tidak Ada 14%

3 kebutuhan  paling diperlukan pada aspek non bahan makanan:9

 Cooking utensils/kitchen set; 67%

 Bedding items (bedsheets, 
pillows); 53%

 Mattresses/Sleeping mats 42%

* Air, Sanitasi, dan Kebersihan
Akses Air Bersih

% rumah tangga berdasarkan sumber utama air minum mereka:

38% Air PAM

21% Air Keran

20% Sumur/mata air terlindungi

3% Water tank/trucking

10% Air kemasan

7% Sumber air tidak terlindungi

1% Tidak tahu

96% rumah tangga melaporkan minum air olahan yang 
aman untuk diminum

89%
rumah tangga memiliki cukup air minum untuk me-
menuhi kebutuhan mereka untuk minum, memasak, 
mandi, dan mencuci

% rumah tangga berdasarkan waktu yang diperlukan untuk berjalan 
ke sumber air utama, mengambil air, dan kembali (termasuk 
mengantri di sumber air)

78% Sumber air berada di lokasi

16% Kurang dari 10 menit 

4% 10 - 20 menit

2% Lebih dari 20 menit
0% Tidak tahu

Praktik Kebersihan
% dari rumah tangga berdasarkan cara cuci tangan:

50% Alat penuangan/keran wastafel

37% Baskom/ember

13% Tidak ada alat

0% Tidak tahu

94% dari rumah tangga memiliki ketersediaan air untuk cuci 
tangan

66% dari rumah tangga memiliki ketersediaan sabun untuk 
cuci tangan

Kondisi Sanitasi
% dari rumah tangga berdasarkan cara buang air besar:

66% Jamban rumah

22% Jamban komunal

10% Buang air sembarangan

2% Tidak Tahu
% rumah tangga menggunakan jamban rumah tangga atau jamban 
komunal, berdasarkan tipe:

99% Toilet siram

1% Lainnya

Terdapat rata-rata 10.6 rumah tangga melaporkan berbagi dalam 
menggunakan setiap jamban komunal10

Kondisi jamban rumah tangga dan komunal

81% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki penerangan yang 
memadai

4% rumah tangga melaporkan bahwa terdapat toilet terpisah untuk 
pria dan wanita

71% rumah tangga melaporkan toilet mereka memiliki kunci di pintu

Pembuangan sampah
% rumah tangga berdasarkan metode pembuangan sampah:

7% Tempat sampah di rumah/
jalan

2% Sampah dikubur
59% Sampah dibakar

22% Area terbuka yang didesain 
untuk pembuangan

10%
Area terbuka yang tidak 
didesain untuk pembuangan 
sampah

0% Tidak Tahu9. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.
10. Rata-rata diambil dari rumah tangga yang melaporkan penggunaan jamban umum.

+78+16+4+2B

+66+22+10+2B

+50+37+13B

605414675342
+38+21+20+3+10+7+1+B

+7+2+59+22+10+B

+99+1+C
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% rumah tangga berdasarkan sumber makanan utama  :11

Dibeli dengan uang tunai milik 
sendiri 88%

Menghasilkan sendiri 5%

Bantuan makanan dari 
pemerintah 2%

% Pendidikan
Kehadiran Siswa

3% rumah tangga yang memiliki anak-anak usia sekolah 
yang tidak masuk sekolah setelah kejadian gempa

Pada keluraga yang memiliki anak usia sekola dan tidak masuk sekolah, 
terdapat rata-rata 1.2 anak-anak yang dilaporkan tidak bersekolah,

Tiga alasan teratas mengapa anak-anak tidak lagi melanjutkan 
sekolah berdasarkan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah 
yang tidak bersekolah.15

 Ketakutan bahwa sekolah-
sekolah di tempat yang tidak 33%

 Lainnya (sebutkan) 20%

 Anak perlu tinggal di rumah dan 
membantu pekerjaan rumah 15%

Kondisi Sekolah
Rumah tangga yang melaporkan kondisi sekolah terdekat

13% Kondisi Bagus

31% Rusak ringan

29% Rusak sedang

20% Rusak parah

7% Tidak Tahu

0% Lainnya

+ Kesehatan
Imunisasi

14% rumah tangga melaporkan memiliki anak yang tidak diimu-
nisasi.

% rumah tangga berdasarkan frekuensi pengumpulan sampah
40% Setiap hari

12% Setiap minggu

1% Lebih dari 1 minggu

45% Pelayanan tidak tersedia

2% Tidak Tahu

0% Lainnya

O Ekonomi
Lapangan pekerjaan and pekerjaan
% rumah tangga berdasarkan laporan pekerjaan paling umum sebe-
lum dan sesudah gempa bumi:11

Pekerjaan sebelumnya Pekerjaan saat ini

58% Pertanian  Pertanian 52%

7% Konstruksi  Penganggur 10%

6% Pemilik usaha 
kecil  Konstruksi 7%

17% rumah tangga memiliki setidaknya satu anggota rumah tangga 
usia kerja yang tidak bekerja

Masalah utama yang dilaporkan bagi orang untuk mencari pekerjaan:11

Bencana yang terjadi (Gempa 
bumi September) 26%
Bencana yang terjadi merusakkan 
lahan tanam untuk menanam 23%
Dibawah syarat minimal untuk 
pekerjaan yang tersedia 20%

Terdapat rata-rata kehilangan pendapatan rumah tangga  sebe-
sar 10% akibat bencana12

) Perlindungan Pangan
Laporan Nilai Konsumsi Makanan (FCS) dan Indeks Strategi 
Penanggulangan yang Dilaporkan (rCSI) menurut kategori

Nilai Konsumsi Makanan13
Penurunan Indeks 
Strategi Penanggulan-
gan14

86% Bisa Diterima

1.814% Margin

0% Buruk

11. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
12. Karena sensitivitas dalam menanyakan pendapatan bulanan, responden ditanya berapa 

8852
332015

+40+12+1+45+2+B

262320
+13+31+29+20+7+C

+86+14+B
4

kisaran pendapatan bulanan mereka. Batas rentang atas yang digunakan, dan pendapatan 
saat ini dibagi dengan pendapatan sebelumnya sebelum dirata-rata..
13. Indeks Konsumsi Makanan (FCS) dihitung dengan menanyakan responden berapa hari 
per minggu rumah tangga mereka mengkonsumsi berbagai jenis makanan, kemudian dikalikan 
dengan koefisien berdasarkan pada jenis  makanan, dijumlahkan, dan dilakukan pemeringka-
tan berdasarkan jumlah.
14. rCSI dihitung dengan menanyakan responden berapa hari per minggu rumah tangga 
mereka menerapkan strategi penanggulangan berbeda untuk bertahan dari kekurangan 
makanan. Jumlah hari kemudian dikalikan dengan koefisien berdasarkan pada jenis makanan, 
dijumlahkan, dan kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan jumlah.
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Penyakit dan Luka

41 rumah tangga melaporkan bahwa anggota rumah tangga 
mengalami masalah kesehatan dalam 30 hari terakhir

3 jenis masalah kesehatan teratas dilaporkan oleh rumah tangga 
dengan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan 
dalam 30 hari terakhir 16

 Demam 60%

 Batuk 51%

 Diare, sakit perut 19%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh rumah tangga yang 
memerlukan akses perawatan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

Tidak ada masalah 85%

Biaya pengobatan / 
perawatan terlalu tinggi 7%

Tidak ada informasi tentang 
di mana fasilitas kesehatan 2%

Hambatan utama yang dilaporkan oleh anggota rumah tangga yang telah 
memiliki akses layanan kesehatan dalam 30 hari terakhir:17

 Mendapatkan obat-
obatan biasa 42%

 tidak ada 40%

 Penanganan masalah 
kesehatan (dari 34%

| Kebutuhan Prioritas
3 kebutuhan prioritas terpenting untuk rumah tangga:18

 Makanan 83%

 Perlengkapan dapur 44%

 Bantuan tempat tinggal 35%

v Komunikasi dengan Komunitas

Kebutuhan Informasi
% rumah tangga berdasarkan informasi yang paling dibutuhkan:17

Mata pencaharian 30%

Bantuan kemanusiaan 29%

Status perumahan 18%

% rumah tangga menurut sumber informasi yang paling dimi-
nati:17

Komunikasi tatap muka (mis. 
Dari teman) 76%

Televisi 16%

Facebook (aplikasi) 4%

Bantuan yang diterima

38%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka telah 
menerima bantuan kemanusian dalam waktu 30 
hari terakhir. 

Top 3 most common types of aid that households have received:16

 Makanan 91%

 Air 21%

 Tenda 14%

% of households by most common source of aid:17

Distribusi pemerintah 40%
Distribusi LSM 30%

Tenda 10%

77%
rumah tangga melaporkan bahwa mereka senang 
dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari 
terakhir

3 alasan yang paling banyak dikutip dari rumah tangga yang tidak 
puas dengan bantuan yang diterima dalam waktu 30 hari terakhir:17

Kuantitas/jumlah tidak 
cukup 87%

Bantuan yang diterima 
tidak berguna / tidak 
sesuai

5%

Lainnya (sebutkan) 5%

16. Responden boleh memilih 2 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan..
17. Pertanyaan pilihan tunggal; hanya tiga jawaban teratas yang ditampilkan.
18. Responden boleh memilih 3 jawaban; hanya pilihan tiga teratas yang ditampilkan.

76164
403010

8755

424034
8572

302918
605119

834435

912114
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