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Yth. Bapak/Ibu/Sdr. Nama saya Rachmat Kriyantono. Saya Mahasiswa S3 di Edith Cowan 

University (ECU), sedang melaksanakan kegiatan penelitian berjudul “A Critical 

Ethnography of Crisis Management Dealing with a Mudflow Crisis in Sidoarjo, Indonesia”. 

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat kelulusan S3. Program S3 saya dibiayai oleh 

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Kegiatan penelitian ini telah disetujui 

oleh Komite Etik untuk Penelitian Masyarakat ECU. Karena itu, saya mengundang 

Bpk/Ibu/Sdr untuk berpartisipasi sebagai partisipan/responden. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari data tentang persepsi dan respons komunitas 

terhadap krisis lumpur, dan mendorong pemahaman public relations mengenai reaksi 

komunitas terhadap krisis. Dimungkinkan pula untuk membuat model dari isu-isu yang 

terjadi dan akan menyediakan informasi yang mendalam bagi komunitas Indonesia tentang 

krisis sosial dan fisikal yang terjadi dan bagaimana meresponnya. Fokus penelitian ini adalah 

untuk mengeksplorasi bagaimana krisis banjir lumpur ditangani dalam perspekstif publik. 

Karena itu, komunitas  menjadi sumber data utama. Responden akan diajak untuk: ikut serta 

dalam sebuah kelompok diskusi (paling lama 1 jam); diwawancarai (sekitar 30 menit); 

diobservasi; dan atau difoto dan direkam suara. Peneliti akan menjamin kenyamanan 

responden dalam kegiatan ini. Kegiatan ini akan bermanfaat sebagai media mengekspresikan 

opini komunitas tentang manajemen krisis banjir lumpur. Kelompok diskusi akan 

menyediakan media untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen krisis dilaksanakan oleh 

perusahaan dan bagaimana pengaruhnya pada kehidupan komunitas. Penelitian ini juga dapat 

bermanfaat bagi komunitas luas (akademisi, pers, LSM, dll), karena penelitian ini 

menyediakan media mengekspresikan opini berdasarkan perspekstif mereka. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan akan dipresentasikan dalam bentuk tesis dan dimungkinkan 

diterbitkan dalam bentuk jurnal atau buku.  

Hanya peneliti dan pembimbingnya yang mempunyai akses pada proses pengumpulan data. 

Sebagai jaminan kerahasiaan informasi, data dan informasi akan diberikan kode-kode tertentu 

selama proses pengumpulan data. Data dan informasi akan dijaga dalam filling cabinets yang 

terpisah dan terkunci, dan juga disimpan dalam laptop peneliti yang dipassword, serta 

disimpan dalam external hard-disk peneliti. Data dan informasi akan disimpan selama 5 

tahun setelah menyelesaikan studi S3 di ECU di dalam filling cabinets yang terkunci di 

kantor pembimbing; setelah 5 tahun, hard-copies akan di musnahkan atau dibakar, dan digital 

data akan dihapus dari komputer. 

Keikutsertaan dalam penelitian ini bersifat suka rela, Responden bebas untuk menarik diri 

dari keikutsertaan dalam penelitian ini kapan pun, dan tidak dikenai denda apa pun. Jika 

Anda ingin ikut serta menjadi responden, silahkan menandatangani lembar kesediaan menjadi 

responden dan mengembalikannya kepada peneliti. 



Jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan penelitian ini, silahkan 

menghubungi peneliti atau pembimbingnya: 

 

Nama  : Rachmat Kriyantono 

Posisi  : Mahasiswa S3 sebagai peneliti utama 

Fakultas : School of Communication, Faculty of Education & Arts,  

  Edith Cowan University, Perth, Australia 

Contact : 031-5465177 atau email: rkriyant@student.ecu.edu.au 

 

Nama  : Dr. Dennis Wood 

Posisi  : Pembimbing Utama 

Fakultas : School of Communication, Faculty of Education & Arts, 

                        Edith Cowan University, Perth, Australia 

Contact : d.wood@ecu.edu.au 

 

      Nama  : Prof. Mark Balnaves 

Position : Pembimbing 2 

Faculty : School of Communication, Faculty of Education & Arts, 

    Edith Cowan University, Perth, Australia 

Contact : m.balnaves@ecu.edu.au 

 

Jika Anda membutuhkan informasi lainnya tentang penelitian ini atau Anda ingin berbicara 

langsung dengan pihak yang independen di luar peneliti dan pembimbingnya, silahkan 

menghubungi:  

 

Kim Gifkins 

Research Ethics Officer  

Edith Cowan University  

100 Joondalup Drive  

JOONDALUP Western Australia 6027  

Phone: +61 (8) 6304 2170  

Email: research.ethics@ecu.edu.au  
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