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ABSTRACT 
 

Background: Web sites established by various type and level of the 
organizations of disaster management of the earthquake occurred at D.I. 
Yogyakarta Province and surrounding region, May 26, 2006 which the 
varying in contents and features useful for visitors, play roles in all phases 
of the disaster management by which data and information are shared 
among stakesholders. 
Objective: To examine at  the content characteristic and features of the 
web sites as well as its characteristic. 
Methods: This research employs content analysis to the total of 6 web 
sites purposively choosen, while sampling frame is derived from the result 
of Google! search engine and the manual hyperlink exploration. 
Result: Mitigation themes appears mainly on internationally-owned web 
sites, while response/relief themes mainly on domestically-owned web 
sites (both NGOs and governmental organization), general information 
content is found both in domestically-owned and internationally, under 
‘news’ category and ‘map’. The navigation aspects are provided as link to 
homepage available each page, title each page content, and search box. 
The web sites belong to international organization are related to the 
meaning of ‘simple’,’mitigation’,’basic information’,’policy makers 
coordination’, while both NGOs’s web sites and governmental’s shows the 
characteristic of response / relief, interactivity accommodate, 
accommodative to user of field level, and fund raising. 
Conclusion: The themes of level of disaster management and general 
categories are complete each other among the examinated web sites.The 
comprehensiveness of the information of the disaster management are 
build by several web sites, not by one web site alone. 
Keywords: Disaster management; disaster response web sites; disaster 
management web sites; Yogyakarta earthquake; earthquake; content 
analysis; content analysis of web site; natural disaster, disaster 
information systems, disaster relief home page, earthquake web sites. 
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PENGANTAR  

Gempa yang terjadi di D.I. Yogyakarta dan sekitarnya pada 27 Mei 

2006 yang lalu menimbulkan dampak yang luar biasa merusak dan  

membunuh. Dalam hitungan menit tidak kurang  5401  jiwa melayang, 

26.699 orang(1) mengalami luka baik ringan maupun akibat reruntuhan 

bangunan. Kesimpulan tentang bencana adalah bahwa hakekat dari 

bencana adalah fasilitas fisik setempat serta keteraturan kehidupan sosial 

secara drastis berubah total. Karena itu untuk menghadapi peristiwa 

bencana alam gempa bumi yang datangnya mendadak, maka begitu juga 

idealnya dengan tanggap untuk pengelolaan bencana alam (disaster 

management)  

Respon  terhadap  bencana  memerlukan  koordinasi   dan 

keputusan yang tepat agar penanganan  bencana berlangsung secara 

efektif. Data dan informasi bencana perlu dibagi  antar pembuat 

keputusan dan pelaksana (responder) di lapangan. Pan-American Health 

Organisation (1998) menekankan ,”…health crisis management cannot be 

accomplished without acces to and management of timely and quality 

information…” (2). Dinamika informasi bencana, meliputi pengumpulan, 

penyebar-luasan, dan pemutakhiran informasi dilakukan sejalan dengan 

hasil pengkajian di lapangan dari waktu ke waktu sehingga informasi 

kondisi di lapangan tidak kadaluarsa dan reliabel. Dengan demikian 

pertama kali yang dibutuhkan untuk mengelola bencana adalah  informasi. 

Internet sangat berguna untuk kepentingan informasi dan 

komunikasi dalam bentang wilayah yang  luas(3) dan memainkan peran 

yang sebelumnya tidak diketahui dalam suplai bantuan, dana, dan 

informasi setelah terjadinya bencana Tsunami Samudra Hindia(4). Situs 

web yang baik yang diluncurkan untuk tanggap bencana merupakan cara 

yang efektif untuk berbagi informasi bersama pada tataran lokal, nasional 

dan internasional.  Untuk kepentingan mendukung pengelolaan bencana 

gempa Yogyakarta banyak dari lembaga tanggap bencana menggunakah 



 

web site sebagai media mempublikasikan, menerima, dan media umpan 

balik interaktif dari dan untuk stakeholder  pengelolaan bencana gempa 

bumi Yogyakarta.  

Namun demikian belum ditemukan deskripsi ilmiah berkaitan 

dengan pemanfaatan situs web dalam pengelolaan bencana gempa 

Yogyakarta tersebut. Padahal banyak pertanyaan-pertanyaan awal yang 

perlu dijawab untuk pengembangan lanjut pemanfaatan internet dalam 

pengelolaan bencana gempa yang pasti akan terjadi dimasa-masa 

mendatang. 

Sedangkan penelitian analisis isi terhadap situs tanggap bencana 

(disaster relief home page) pernah dilakukan Paul (2001)(5) dengan 

mengembangkan tipologi informasi tanggap bencana yang berguna dalam 

komunikasi bencana. Penelitian-penelitian lain yang menggunakan 

metode analisis isi terhadap web antara lain penelitian Schultz (6), Zhou et 

al (7), dan Zhou (8). 

Penelitian ini bermaksud pertanyaan menyangkut  karakteristik isi 

situs web dan karatkter tampilan (fasilitas interaktif dan navigasional) 

merupakan pertanyaan-pertanyaan awal yang perlu dijawab  lebih dahulu 

untuk pengembangan situs web dalam pengelolaan bencana gempa bumi.  

 
BAHAN DAN CARA PENELITIAN 
Metode  

Metode yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) 

dengan pertimbangan metode ini fleksibel menganalisis data teks (9), 

berguna untuk meneliti pola komunikasi dalam dokumen(9), mampu 

mengatasi data dalam jumlah besar (10). Metode perolehan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling. untuk memilih sampel dalam 

jumlah kecil berdasarkan kriteria penelitian khusus (11) untuk memperoleh 

satu set informasi yang kaya kasus untuk analisis yang mendalam (in-

depth analysis) dengan variabel atau ‘faktor-faktor’ yang diteliti adalah isi 

situs web tanggap bencana gempa bumi Yogyakarta dan sekitarnya 



 

berupa karakter isi situs dalam memuat informasi tahapan pengelolaan 

bencana alam gempa bumi dan karakter tampilan (tampilan fasilitas 

interaktif (interactive) dan tampilan fasilitas navigasional) 

Perolehan Subjek Penelitian 

Sebelum melakukan pemilihan sampel secara purposive, 

mengingat tidak ada daftar komprehensif situs web  tanggap yang 

diluncurkan untuk keperluan tanggap bencana gempa bumi Yogyakarta 

dan Jawa Tengah maka perlu dilakukan langkah-langkah perolehan daftar 

situs web sampai ke tahap memperoleh kumpulan situs siap analisis 

dengan langkah-langkah: pencarian URL 1), pemilahan 2), penelusuran 

taut 3) pemilihan 4), dan pemindahan data (download) 5). 

 
a. Pencarian URL (Universal Resources Locator). Pencarian alamat 

situs web menggunakan mesin pencari Google dengan 

menerapkan kata kunci [gempa bantul klaten] pada box search 

engine . Google digunakan karena mempunyai kemampuan index 

paling lebar (11) dan popular (12). Hasil dari langkah ini diperoleh 

hasil 47.600 alamat web pages yang memuat ke 3 kata tersebut. 

Kata kunci tersebut digunakan dengan asumsi bahwa situs web 

tanggap bencana pasti menerapkan ke 3 kata tersebut dalam 

situsnya, tetapi situs yang bukan tanggap bencana juga sangat 

mungkin tampil sebagai hasil pencarian Google menggunakan kata 

kunci ini, karena itu perlu dilakukan pemilahan. Untuk membatasi 

agar tidak menyita waktu terlampau banyak maka hasil yang 

proses dalam langkah pemilahan berikutnya adalah daftar alamat 

unik yang dikerucutkan dari daftar 100 hasil yang yang pertama 

tadi, kemudian diperoleh 76 alamat unik dari situs web. 

 

b. Pemilahan.  Setelah dilakukan pemilahan diperoleh  jumlah 70 situs 

bukan situs tanggap, dan 6 situs tanggap. Pemilahan dilakukan 

untuk mengkerucutkan jumlah daftar URL situs web untuk informasi 



 

dan  komunikasi tanggap bencana gempa bumi Yogyakarta dari 

yang bukan.  

Situs tanggap bencana dalam studi ini adalah situs yang dengan 

eksplisit mencantumkan dalam web nya sebagai situs media 

informasi berkaitan bencana alam gempa bumi Yogyakarta dan 

sekitarnya pada tanggal 26 Mei 2006. 

Pada tahapan langkah pemilahan ini diperoleh 6 situs tanggap 

bencana. Selanjutnya untuk memperoleh lebih banyak lagi URL 

situs web tanggap gempa bumi Yogyakarta dilakukan penelusuran 

hyperlink . 

 

c. Penelusuran Taut (Hiperlinks). Sangat mungkin menemukan 

kelompok web yang sama atau mirip melalui hiperlink  karena 

biasanya komuniti web site yang mirip atau sama saling 

berhubungan4, serta saling melengkapi dan menunjang. Dari 

penelusuran terhadap hiperlink yang termuat pada 6 situs tersebut 

diperoleh sejumlah 105 taut (link) situs web (unik dan tidak unik) 

Selanjutnya pencermatan sehingga dari jumlah 105 tersebut 

diperoleh 70 URL sebagai address situs web yang unik tidak saling 

sama satu sama lain. 

Kemudian terhadap 70 situs web unik tersebut di lakukan 

pemeriksaan satu per satu secara manual dan ditemukan sisanya 

sejumlah 17 situs web yang diperuntukkan untuk informasi-

komunikasi gempa bumi Yogyakarta dan sekitarnya.. 

 

d. Pemilihan. Pemilihan sampel penelitian di ambil dari daftar URL 

hasil  googling (di pilih 3 situs) dan dari hasil penelusuran taut (di 

ambil 3 situs). Total dipilih secara purposive diperoleh 6 situs (tabel 

1.). 

 

e. Download.  Setelah menentukan 6 situs web sebagai sampel 



 

penelitian maka dilakukan pencetakan dalam bentuk material print 

out di atas media kertas dan print dalam bentuk PDF (Adobe 

ReaderTM readable). Sebagai back up dilakukan download situs 

menggunakan program Metaproduct Offline Explorer ver 3.8.   

 
Tabel 1: Tabel Daftar Situs yang Dipilih  

Sebagai Subyek Penelitian dan Asal Perolehan. 
No Situs Perolehan dari 
1. Saksi Gempa Google search dan hyperlinks Jogja Quake Info 
2. Jogja Media Center Google search dan hyperlinks Jogja Quake Info 
3. UN at Yogyakarta Penelusuran hyperlinks (situs Saksi Gempa 
4. UN OCHA Penelusuran hyperlinks (situs Saksi Gempa) 
5. Info Krisis Penelusuran hyperlinks (situs Saksi Gempa) 
6. Jogja Quake Info Google search 

Analisis Data  

Langkah awal analisis adalah dengan memecah isi dokumen 

homepage menjadi bagian-bagian yang merupakan pecahan makna 

terkecil (meaning unit).  Analisis pertama kali dilakukan terhadap 

homepage karena merupakan halaman utama yang dapat 

menggambarkan keseluruhan isi umum situs tanpa harus masuk ke 

halama-halaman berikutnya.  

Terhadap unit makna tersebut jika diperlu dilakukan pemadatan 

arti, kemudian memberikan lambang-lambang (code) terbuka. Sekaligus 

proses pemberian kategori dan tema serta topik dilakukan. Pada proses 

ini digunakan alat bantu instrumen tertentu untuk melakukan coding-

categorising. Proses analisis seperti ini sedekat mungkin memberikan 

tanda kepada unit-unit arti mengarah kepada karakter isi tahapan 

pengelolaan bencana (yaitu mitigasi, respon/relief, dan rehabilitasi), serta 

karakter tampilan (fasilitas interaktif dan fasilitas navigasional). Proses ini 

dilakukan halaman per halaman situs. Sedangkan untuk mengetahui 

kedalaman situs, analisis dilakukan langsung secara online. Hal yang  

mempermudah dalam proses ini adalah situs umumnya telah 

mengelompokkan informasi menjadi kelompok-kelompok informasi yang 

berdekatan artinya. 
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Gambar 1.: Bagan langkah-langkah proses pengumpulan 
dan seleksi situs web siap analisis.
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Total  :
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Langkah selanjutnya adalah menemukan pola dan hubungan 

berdasarkan temuan analisis dokumen. Pola-pola yang diharapkan 

ditemukan adalah pola-pola berkaitan dengan jenis kepemilikan situs, pola 

isi tahapan pengelolaan bencana, pola fasilitas interaktif dan fasilitas 

navigasional. Selanjutnya ditarik kesimpulan-kesimpulan dan memperoleh 

temuan-temuan saran yang operasional. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Karakteristik Isi Berdasarkan Tahapan Pengelolaan Bencana  

Dalam penelitian ini 2 situs internasional mempunyai ciri pemuatan 

berbeda dari 4 situs lain (LSM dan pemerintahan). Situs internasional 

(YERU dan OCHAY) mempunyai ciri memuat informasi-informasi mitigasi 

(mitigasi preparedness), sementara 4 situs lainnya yaitu situs-situs SG; 

JQI; JMC; dan IK;  mempunyai ciri  terutama pemuatan informasi tahap 

response/relief  bencana.  Hal ini dimungkinkan karena situs NGO dan GO   

diluncurkan oleh lembaga yang dekat pada tataran lapangan dan reaksi 

dilapangan. Pemilik situs-situs tersebut lebih dekat pada level teknis. Hal 

ini berbeda dengan situs internasional yang lebih dekat pada level policy 

making dan managerial.  

Dua situs yaitu OCHAY dan situs SG mempunyai perhatian ciri 

sama terhadap pemuatan informasi pengelolaan bencana tahap 

rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan di 3 situs lain tidak ditemukan, 

kecuali pada satu situs JQI yang ditemukan informasi rehabilitasi saja.  

Penggunaan elemen dengan ciri berita disediakan di semua situs 

LSM maupun pemerintahan tetapi tidak tersedia di situs internasional 

YERU dan situs OCHAY yang diteliti, tetapi pada kedua situs tersebut 

menyediakan kategori press release. Berita dan press release mempunyai 

asosiasi yang dekat, tapi keduanya tidak sama. 

 



 

 
Gambar 2. Gambar muatan item informasi mitigasi, respon, dan 

pemulihan pada situs-situs yang diteliti. 
 

 
Gambar 3. Diagram pemuatan  berita, iklan, peta, analisis&pendapat  

pada situs yang diteliti. 
 

Pemuatan iklan tidak ditemukan di semuat situs yang diteliti kecuali 

pada JMC. 



 

Penggunaan untuk pemuatan Peta visual yang relatif lengkap 

terdapat pada 2 situs internasional yang diteliti dan situs Jogja Media 

Center. Penggunaan untuk pemuatan analisis dan pendapat hanya 

terdapat di situs domestik Saksi Gempa. 

 
2. Karakteristik Isi Tampilan  Fasilitas Interaktif  

 

Tabel 2. Macam item interaktivitas yang diterapkan situs pengelolaan 
bencana gempa bumi yang diteliti 

 
 

Ciri penyediaan fasilitas interaktif dengan variasi relatif banyak 

melekat pada situs NGO, sementara situs internasional mempunyai ciri 

penyediaan fasilitas interaktiv yang minimal. Sementara situs EO 

(emerging organization) yang diteliti tidak menunjukkan ciri kekuatan 



 

penyediaan fasilitas interaktivitasnya, hal yang sama terjadi pada situs 

pemerintah. Ciri-ciri demikian terjadi karena pengaruh misi peluncuran 

pengelola masing-masing situs yang diteliti.  

 

3. Karakteristik isi tampilan fasilitas navigasional . 

Semua situs yang diteliti menunjukkan ciri fungsi navigasional yang 

relatif sama, khususnya pada aspek keberadaan judul isi tiap halaman,  

aspek penyediaan menu utama muncul hampir tiap halaman yang di 

dalamnya menunjukkan isi umum situs dan berisi taut ke homepage. 

Sementara kemunculan fasiltas pencarian tidak berpola pada lembaga 

kepemilikan. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan  

a. Ciri-ciri yang ditemukan pada situs adalah informasi pengelolaan 

tanggap bencana berupa mitigasi, tanggap (respon/relief), dan 

pemulihan (recovery) sedang untuk informasi non tahapan bencana 

adalah berita, analisis dan opini, pemuatan peta, periklanan, 

penggalangan dana. 

b. Aspek navigasional yang tersedia pada situs berupa penyediaan 

situs dengan kedalaman minimal; taut halaman utama disetiap 

halaman homepage tiap halaman, judul isi setiap perubahan isi 

disetiap halaman yang menggambarkan isi, menu utama, toolbar. 

Situs-situs web tanggap bencana yang diteliti  telah menyediakan 

fasilitas akses berupa tingkat pembacaan paling dalam 4; 

menyediakan fasilitas navigasi umum yang lengkap dengan toolbar, 

dan fasilitas pencarian; dan pemuatan informasi; umumnya 

berbahasa indonesia untuk situs domestik dan bahasa inggris 

untuk situs internasional. 

c. Pilihan-pilihan interaktif  email merupakan fasilitas yang paling 

umum digunakan, menyusul nomor telepon konvensional, layanan 



 

SMS, contact person dan alamat email, tanda aktif, ruang bincang, 

dan jajak pendapat. 

d. Pengelola situs mengelompokkan  informasi berdasarkan kelompok 

informasi, tidak berdasarkan target audience. Tidak menunjukkan 

prioritasi sasaran terhadap kelompok pengunjung tertentu. 

e. Situs lembaga internasional yang diteliti mempunyai relatif lengkap 

pada aspek informasi mitigasi, situs domestik fokus terhadap 

muatan informasi response/relief. Sedang informasi pemulihan 

(recovery)  pada satu situs internasional dan satu situs NGO 

domestik. 

f. Situs-situs web pengelolaan bencana alam gempa bumi DIY dan 

sekitarnya yang diteliti, mempunyai ciri-ciri penggunaan terhadap 

aspek informasi tahapan pengelolaan bencana yang berbeda, dan 

secara bersama-sama membentuk struktur informasi pengelolaan 

tanggap bencana alam gempa bumi.   

 

2 Saran-saran: 

Bagi para pengelola situs web tanggap bencana: 

1. Mengoptimalkan penggunaan situs web sebagai media yang 

berorientasi kepada pengguna situs untuk fasilitas koordinasi 

sekaligus komunikasi, dan bukan semata-mata sebagai fasilitas 

pemuatan informasi saja. 

2. Hendaknya fasilitas pilihan interaktif yang memungkinkan 

pengguna situs (pengelola, lembaga, perorangan) untuk 

berkomunikasi merupakan pilihan yang selalu diakomodasi 

3. Perlu dilakukan standardisasi ideal situs tanggap bencana gempa 

yang berorientasi pada pihak-pihak yang terlibat pada response 

gempa. 

4. Hendaknya di buat konsensus untuk penyatuan data dan informasi 

sehingga situs web pengelolaan bencana yang terlibat dalam suatu 

bencana lebih terintegrasi. 



 

5. Situs pengelolaan bencana hendaknya merumuskan visi situs 

sebagai situs komunikasi-informasi tanggap bencana untuk 

meningkatkan peran ‘menghubungkan’ antar pengelola bencana 

gempa. 

6. Syarat situs web pengelolaan bencana minimal memenuhi cakupan 

2 persyaratan:  

a. Syarat kelengkapan data dasar 

b. Syarat akomodasi interaktivitas 

c. Syarat kemudahan penggunaan 

d. Syarat otoritas situs 

 

Bagi para peneliti-peneliti selanjutnya, seyogyanya penelitian-penelitian 

diarahkan kepada : 

1. Menggunakan multi search engine dan kombinasi variasi kata kunci 

lain  untuk memperoleh ‘kolam situs pengelolaan bencana’ yang 

lebih dekat dengan pemilihan sampling bertujuanh. 

2. Sumber data penelitian tidak hanya berasal dari dokumen situs 

web, tetapi ditambah dengan sumber data wawancara pengelola 

situs. 

3. Menghasilkan  konsep ideal-praktis situs tanggap bencana yang 

dapat digunakan sebagai instrumen acuan pengembangan situs 

tanggap bencana. 

4. Memasukkan link keluar (hyperlink) sebagai cakupan analisis, 

karena dalam penelitian ini tidak dilakukan. 
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