
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan yang terdiri dari banyak kepulauan dengan bentang lautan yang luas 

secara letak geografis terletak di garis khatulistiwa yang menjadikan Indonesia memiliki iklim 

yang khas sepanjang tahunnya seperti musim hujan dan kemarau yang panjang. Indonesia juga 

terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta dihampit oleh Samudra Pasific dan hindia, 

terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik, mengakibatkan Indonesia menjadi wilayah yang 

sangat rawan terhadap bencana alam seperti gempa maupun tsunami. Bencana merupakan sebuah 

kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa alam atau karena perbuatan manusia, yang menimbulkan 

perubahan sifat fisik atau hayati pesisir yang dapat mengakibatkan korban jiwa, harta dan 

kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilindungi oleh negara demi kemakmuran 

masyarakatnya yang tertuang di dalam UU No.27 tahun 2007.  

 Baru-baru ini publik dihebohkan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa akan 

adanya potensi tsunami raksasa yang bisa mencapai 20 meter di Selatan Pulau Jawa, hasil 

penelitian ini diungkapkan oleh para peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB) yang diterbitkan 

dalam jurnal Scientific Report1, pernyataan ini sangat mungkinlah bisa terjadi mengingat letak 

geografis Indonesia sendiri yang masuk dalam wilayah ring of fire dihampit dua benua dan dua 

samudra sekaligus sehingga sangatlah mungkin tsunami dengan skala yang besar ini dapat terjadi 

dan menerjang wilayah yang berhadapan langsung dengan pantai selatan di pulau jawa yang 

terdapat beberapa profinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Wilayah Istimewa 

Yogjakarta, tsunami sendiri merupakan gelombang air laut yang besar dipicu oleh adanya pusaran 

air bawah laut karena adanya pergeseran lempeng,tanah longsor,erupsi gunung merapi atau adanya 

meteor yang jatuh. Tsunami dapat menerjang daratan dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan 

ketinggian hingga 30 meter. Saat ini yang menjadi sorotan ialah hal berkaitan dengan pemberitaan 

akan potensi mega tsunami ini hanya booming dibeberapa daerah saja saat ini mengenai potensi 

mega tsunami tersebut, seperti halnya di DIY hal ini tidak begitu menjadi sorotan utama padahal 

                                                
1 Implications for megethrust earthquakes and tsunamis form seismic gaps south of Java Indonesia 
https://www.nature.com/articles/s41598-020-72142-z diakses pada 19 September 2021 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-72142-z


DIY sendiri memiliki wilayah yang langsung berhadapan dengan laut selatan ditambah DIY 

sendiri rawan bencana gempa yang sangat memungkinkan untuk memicu terjadinya gempa.  

 Tercatat dalam sejarah Daerah Istimewa Yogjakarta kerap dilanda gempa bumi baik yang 

dihasilkan oleh gempa vulkanik karna letaknya didekat gunung merapi atau gempa karna 

pergerakan lempeng yang terdapat dapada laut selatan, gempa yang terparah pernah melanda DIY 

adalah di tahun 2006 dengan kekuatan M 5,9 disertai gempa susulan kecil yang disebabkan adanya 

tumbukan antara Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia, pada jarak 150 km-180 km ke 

selatan dari garis pantai Pulau Jawa2. Dari gempa tersebut berdampak pada hancurnya ratusan ribu 

rumah bahkan sampai menghancurkan situs budaya seperti candi Borobudur dan candi Prambanan, 

dengan memakan total korban 5.782 orang lebih, 26.299 lebih luka berat dan ringan, 390.077 lebih 

rumah roboh akibat gempa. Kejadian gempa pada tahun 2006 tersebut memang tidak 

menghasilkan adanya tsunami, namun bukan berarti tanpa potensi akan terjadi kembali 

dikemudian hari mengingat lokasi DIY berada dalam sebuah cekungan yang dibatasi oleh 

pegunungan Kulon Progo di sisi barat dan pegunungan selatan di sisi timur yang disebut sebagai 

cekungan Yogjakarta dan menghadap langsung ke Samudra Hindia3.  

 Pada saat ini banyak masyarakat tidak mengetahui potensi tsunami tersebut terkhusus 

warga wilayah DIY atau Daerah Istimewa Yogjakarta oleh sebab itu peneliti ingin membuat 

sebuah video dokumenter sebagai media yang dapat memberi informasi dan edukasi masyarakat 

DIY terhadap bahaya potensi ancaman tsunami dengan judul “Tsunami Didepan Mata DIY”. 

1.2 Rumusan Perancangan Perancangan Produksi 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi 

rumusan perancangan pada film dokumenter ini adalah bagaimana merancang video dokumenter 

yang menggambarkan potensi tsunami di DIY dan dampak tsunami bagi masyarakat di DIY.  

                                                
2 Kompas.com mengenan Gempa Jogja 2006, Ini mekanisme dan potensi bahayanya 
https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/27/120200623/mengenang-gempa-jogja-2006-ini-mekanisme-dan-

potensi-bahayanya?page=all diakses pada 19 September 2021 

3 Website Pemerintah Daerah Istimewa Yogjakarta https://jogjaprov.go.id/berita/detail/topografi diakses pada 19 

September 2021 

https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/27/120200623/mengenang-gempa-jogja-2006-ini-mekanisme-dan-potensi-bahayanya?page=all
https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/27/120200623/mengenang-gempa-jogja-2006-ini-mekanisme-dan-potensi-bahayanya?page=all
https://jogjaprov.go.id/berita/detail/topografi


1.3 Tujuan Perancangan Produksi 

 Tugas akhir dari video dokumenter ini bertujuan untuk dapat memberi informasi dan 

edukasi terhadap masyarakat DIY terhadap bahaya potensi ancaman tsunami. 

1.4 Manfaat Perancangan Produksi 

 Dengan dibuatnya film dokumenter ini diharapkan dapat memberi kegunaan atau menfaat 

sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 Proyek studi ini diharapkan akan bias bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan 

perfilman terkhusus dalam bidang film dokumenter. Hasil TA ini dapat memberi sumbangsih 

terhadap kajian komunikasi bencana khususunya dalam upaya mitigasi bencana tsunami 

1.4.2. Manfaat Praktis 

 Hasil dari tugas akhir ini dapat menjadi refrensi dalam mitigasi bencana tsunami yang 

dilakukan di DIY dalam menghadapi ancaman tsunami. 

1.5 Konsep Perancangan Produksi 

 Dalam penyelesaian proyek studi ini, penulis pada dasarnya akan membuat sebuah film 

dokumenter dengan fokus penggambaran mengenai Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) terhadap 

potensi tsunami, melihat dari kondisi letak geografis dan topografi DIY yang rawan akan bencana 

yang dapat memicu adanya tsunami. Usaha dan upaya apa saja yang sudah atau hendak dilakukan 

oleh masyarakat maupun instansi terkait terkait penanganan dan penanggulangan tsunami tsunami.  

 


