
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep / Kajian Teori 

2.1.1 Film  

 Film adalah gambar hidup yang sering disebut juga movie. Film secara kolektif sering 

disebut sinema. Sinema sendiri bersumber dari sebuah kata yaitu kinematik atau gerak. Film 

pada awalnya hanyalah gambar bergerak yang disebut intermitten movement, dengan seiringnya 

waktu berjalan film berkembang bukan hanya nemampilkan visual namun telah memiliki audio 

didalamnya sampai akhirnya film menjadi media yang ampuh untuk menggambarkan suatu 

kondisi keadaan maupun sebagai sarana hiburan, karna audio visual dapat dengan mudah untuk 

diterima dan diingat oleh penontonnya. 

2.1.2 Film Dokumenter  

 Dalam Efeendy (2004), menurut Robert Flaherty film dokumenter diartikan sebagai 

karyaciptaan mengenai kenyataan (creative treatment of actuality) berbeda dengan film berita 

yang merupakan rekaman kenyataan, maka film documenter adalah hasi interpretasi prbadi 

(perbuatan mengenai kenyataan keadaan tersebut). Sementara menurut Bill Nichols (Andi, 

2012:317) mengatakan bahwa dokumenter berarti suatu bentuk upaya untuk menggambarkan 

serta menceritakan ulang suatu realitas kejadian menggunakan data beserta fakta. Sehingga bias 

disimpulkan bahwa film dokumenter merepresentasikan suatu keadaan atau kejadian yang 

nyata dengan menyajikan fakta yang ada dalam keidupan (Andi, 2012:317). 

 Tokoh yang pertamakali menggunakan instilah dokumenter adalah John Grierson seorang 

sutradara film asal Skotlandia yang memplopori film dokumenter aliran kontemporer karya 

yang menitik beratkan pada konsep tertulis dalam upaya mengembangkan ide, Pada 8 Februari 

1962 istilah documenter ia gunakan yang pada awalnya dijadikan sarana yang bertujuan untuk 

mengkritik film-film keluaran New York karya Robert Flaherty, salah satu film yang ia kritik 

ialah  Nanook of the nort, Grierson lalu mengungkapkan perspektifnya bahwa tindakan yang 

dilakukan oleh Flaherty merupakan suatu tindakan kreatif dalam menanggapi kejadian yang 

ada pada saat itu. 



 Indonesia pada awalnya memiliki stasiun televisi yang menyiarkan film dokumenter adalah 

TVRI, dokumenter tersebut mengenai flora &, fauna, National Geographic, History Chanel 

dan Discovery Chanel. Saat ini stasiun televisi sudahlah banyak menyajikan tayangan 

dokumenter dengan berbagai jenis genre dengan isu yang lebih menarik juga pastinya. Saat ini 

film dokumenter juga tak jarang dijadikan dalam sebuah kompetisi atau festival film baik dalam 

level daerah, nasional bahkan internasional contoh festival film nasionea bergengsi adalah 

Festival Film Indonesia (FFI). 

2.1 Komunikasi Persuasif 

Adalah proses penyampaian pesan kepada komunikan, merupakan hal yang sangatlah 

penting dengan tujuan untuk mengubah sikap,pandangan, pendapat serta tingkah laku 

komunikan untuk menjadi konsultan.1 Teori komunikasi persuasif memiliki beberapa tujuan 

menurut yaitu berkaitan dengan perilaku. Sikap sering dianggap mememiliki tiga komponen 

diantaranya komponen afektif yaitu perasaan terhadap objek, komponen kognitif yaitu 

keyakinan terhadap sebuah objek, dan komponen prilaku yaitu tindakan terhadap objek. 

2.2 Teori S-O-R 

Teori yang penelitian ini, model yang digunakan adalah model SOR (Stimulus, Organism, 

Respon). Objek materialnya adalah manusia yang jiwanya meliputi  komponen-komponen : 

sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi dan konasi. Penyebab sikap yang dapat berubah 

tergantung pada kualitas rangsang antara komunikan dengan audience. Inti dari teori ini adalah 

bahwa setiap media memiliki efek terhadap individu sesuai dengan terpaan dan perhatian oleh 

media tersebut. 

2.3 Komunikasi Bencana 

 Komunikasi adalah suatu proses interaksi timbal balik antara satu individu dengan individu 

lainnya maupun kelompok, dengan tujuan mencapai pemahaman akan kesamaan makna, dalam 

arti bahwa apa yang disampaikan oleh komunikator dapat dimengerti dan dimaknai sama oleh 

komunikan begitupula sebaliknya. Bencana menurut UU No 24 tahun 20072 adalah:  

                                                
1 Komunikasi persuasif http://repository.radenfatah.ac.id/4160/2/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 5 
Januari 2022 

2 BNPB Undang-undang Republik Indonesia Tentang penanggulangan Bencana 
https://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 

http://repository.radenfatah.ac.id/4160/2/BAB%20II.pdf
https://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf


1) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam 

dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis. 

2) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 

peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung 

meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

3) Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian 

peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, 

epidemi, dan wabah penyakit. 

4) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 

peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok 

atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. 

 Dengan kata lain bencana adalah peristiwa yang terjadi akibat faktor alam atau manusia 

yang mengakibatkan gangguan kehidupan. 

 Dengan pemaham akan arti dari komunikasi dan bencana maka komunikasi bencana dapat 

dimaknai sebagai penanggulangan masalah bencana yang melibatkan proses komunikasi 

didalamnya, koordinasi antar masyarakat, pemerintah, pendonor, dan lembaga swadaya 

masyarakat. Komunikasi bencana sangatlah diperlukan untuk memperoleh tujuan penanganan 

bencana yang efektif serta efisien dalam mencegah dan menanggulangi korban jiwa. Efektif 

dalam arti akan tujuan yang tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah ada sedangkan 

efisien bahwa pelaksanaan tugas yang terlaksana seusai dengan jadwal, terorganisir, dan dapat 

dilaksanakan secara benar. 

2.4 Pendidikan Kebencanaan 

 Pendidikan kebencanaan adalah salah satu solusi internal di masyarakat untuk mengurangi 

dampak bencana, serta membiasakan masyarakat untuk tanggap dan sigap terhadap 

kemungkinan bencana yang bias terjadi. Pendidikan kebencanaan dapat berbentuk macam-

macam, dimulai dari penanggulangan bencana berbasis masyarakat, pendidikan kebencanaan 



untuk menuju masyarakat sadar bencana, serta kearifan local masyarakat dalam menangani 

bencana (Preston, 2012; Setyowati, 2007). 

 Adapun sasaran pendidikan kebencanaan sesuai dengan yang disampaikan Resolution 

Belgard International Conference on Environmental Education (Soetaryo, 1999), diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Kesadaran, membantu individu ataupun kelompok untuk memiliki kesadaran dan 

kepekaan terhadap lingkungan keseluruhan berikut permasalahan yang terkait. 

2) Pengetahuan membantu individu atau kelompok sosial memiliki pemahaman terhadap 

lingkungan total, permasalahan yang terkait serta kehadiran manusia yang 

menyandang peran dan tanggung jawab penting didalamnya. 

3) Sikap membantu individu atau kelompok sosial memiliki nilai-nilai sosial, rasa 

kepedulian yang kuat terhadap lingkungannya, serta motivasi untuk berperan aktif 

dalam upaya perlindungan dan pengembangan lingkungan. 

4) Keterampilan, membantu individu atau kelompok sosial mengevaluasi persyaratan-

persyaratan lingkungan dengan program pendidikan dari segi ekologi, ekonomi, sosial, 

estetika dan pendidikan. 

5) Peran serta, membantu individu atau kelompok sosial untuk dapat mengembangkan 

rasa tanggung jawab dan urgensi terhadap suatu permasalahan lingkungan sehingga 

dapat mengambil tindakan relevan untuk pemecahannya. 

 Bagi para pemerhati kebencanaan, pendidikan kebencanaan ialah merupakan satu bagian 

dari gerakan guna mengatasi efek bencana dengan cara mempersiapkan akan generasi yang 

sadar bencana melalui pendidikan yang bermuatan penyadaran kesiapan bencana.  

2.5 Mitigasi Bencana 

 Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk meminimalisir resiko potensi bencana, 

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi 

ancaman bencana. Tujuan dari mitigasi bencana sendiri seperti apa yang sudah disampaikan 

dalam pengertian mitigasi bencana yaitu untuk: 

1) Mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk. 

2) Sebagai landasan pedoman untuk perencanaan pembangunan. 

3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta menanggulangi akan 

dampak resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. 



 Setelah pengertian dan tujuan dari mitigasi bencana, berikut ini adalah kegiatan dalam 

mitigasi bencana, diantaranya: 

1) Pengenalan dan pemantauan resiko bencana. 

2) Perencanaan partisipasi penanggulangan bencana. 

3) Pengembangan budaya sadar bencana 

4) Penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. 

5) Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bahaya bencana. 

6) Pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam. 

7) Pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi. 

8) Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

2.6 Teknik Pengambilan Gambar 

  Prinsip pengambilan gambar dari kamera yaitu dengan mengibaratkan  kamera 

tersebut seolah-olah mewakili mata penonton dalam melihat adegan.  Olehnya, semua 

anggota harus sama dalam memaknai bahasa gambar dalam  pembuatan film agar tidak 

terjadi kesalahpahaman informasi. Menurut Andi  Fachruddin dalam bukunya Dasar-dasar 

Produksi Televisi, berikut beberapa teknik  yang perlu diperhatikan dalam pengambilan gambar 

: 

A. Shot Size/Ukuran Gambar 

 Short Sizes sering dikaitkan dengan ukuran tubuh pada manusia, namun penerapan 

ukuran ini juga berlaku pada benda lain. 

1) Extreme Long Shot (ELS) 

 Ukuran pengambilan gambar dari kamera dimana gambar yang diambil berada 

pada jarak yang sangat-sangat jauh, panjang, dan jangkauan luas. Biasanya 

digunakan untuk mengambil komposisi gambar yang indah pada suatu 

panorama atau pemandangan. 

2) Very Long Shot (VLS) 

 Pengambilan gambar dimana kamera diposisikan dari letak yang beragam 

seperti dari helikopter (top angle), juga bisa menggunakan crane atau jimmy 

jib. Biasanya untuk menampilkan gambar-gambar opening scene atau bridging 

scene dimana visualnya bisa berupa adegan kolosal atau kota metropolitan.  

3) Long Shot (LS) 



Gambar keseluruhan yang diambil mulai dari kepala sampai kaki atau jika objek 

adalah manusia maka diambil gambar manusia seutuhnya. Dikenal juga 

sebagai landscape format untuk memberikan keluasan suatu objek. 

4) Medium Long Shot (MLS) 

 Merupakan gambar Long Shot yang di zoom in sehingga gambar terlihat 

menjadi lebih padat karena jangkauan sudut pandang terhadap objek lebih 

dekat.  

5) Medium Shot (MS) 

 Objek diambil gambarnya  mulai dari pinggul sampai pada kepala objek. Hasil 

gambar ini biasanya digunakan untuk format wawancara dimana penonton 

dapat melihat dengan jelas bagaimana emosi dan ekspresi objek.  

6) Middle Close Up (MCU) 

 Disebut juga komposisi potret setengah badan tapi background yang masih 

terlihat.  

7) Close Up (CU) 

 Memperlihatkan wajah objek yang menjadi fokus utama sehingga latar 

belakang hanya terlihat sedikit. Biasanya digunakan untuk menggambarkan 

reaksi atau emosi yang muncul pada seseorang. 

8) Big Close Up (BCU) 

 Gambar yang dihasilkan cukup detail sehingga bisa memperlihatkan kedalama 

pandangan mata seseorang, bahkan kebencian raut muka, atau emosional 

wajah. 

9) Extreme Close Up (ECU) 

 Pengambilan gambar ini sangat detail karena hanya fokus pada satu objek saja, 

tapi punya kelemahan yaitu sulitnya menciptakan depth of field karena jarak 

kamera dengan objek terlalu dekat.   

B. Camera Angle 

  Camera Angle atau sudut pandang pengambilan gambar, yaitu meletakkan kamera 

dengan posisi yang tepat. Ketepatan sudut pandang bertujuan membentuk kedalaman 

gambar dan sebagai titik pandang penonton dalam menyaksikan suatu adegan guna 

memberikan kesan psikologis gambar. 



1) High Angle (HA)  

 Disebut juga bird angle, yang mana gambar diambil menggunakan sudut yang 

lebih tinggi dari mata objek untuk menimbulkan kesan yang menekan pada 

objek.  

2) Eye Level (normal) 

 Kamera diletakkan sejajar dengan tinggi garis mata objek yang dituju. 

Tujuannya untuk menampilkan kesan psikologis berupa kewajaran, kesetaraan 

atau sederajat. 

3) Low Angle (LA) 

 Merupakan kebalikan dari sudut pengambilan high angle, dimana pengambilan 

gambar dari bawah sudut pandang mata objek untuk menampilkan kesan objek 

lebih berwibawa dan kuat.  

C. Pergerakan Kamera 

  Variasi gerakan kamera sangat dibutuhkan untuk menghasilkan gambar yang 

dinamis dan menarik. Semakin banyak pergerakan kamera maka semakin kaya pula 

gambar yang dihasilkan sehingga dapat mempermudah penyusunan alur cerita. 

1) Crab/Truck 

 Pergerakan badan kamera secara horizontal ke kanan dan kiri untuk 

menunjukkan letak keberadaan objek dan perubahan latar belakang. 

2) Swing 

 Pergerakan badan kamera ke kiri dan kanan membentuk oval untuk 

memperlihatkan keberadaan objek.  

3) Zoom in dan Zoom out 

 Zoom in adalah teknik mengubah ukuran atau focal length lensa kamera. Jika 

focal length berubah dari gambar yang awalnya besar/luas ke sempit, disebut 

zoom in. Sementara jika focal length berubah dari gambar yang awalnya kecil 

ke luas/besar, disebut zoom out. 

4) Pan Left/Pan Right 

 Pan berasal dari kara panoramic atau pemandangan, merupakan pergerakan 

kamera mendatar secara horizontal. Pan right yaitu gerakan ke arah kanan, 

sementara pan left ke arah kiri.  



5) Tilt up dan Tilt down 

 Merupakan gerakan vertikal kamera dengan posisi kamera tetap bertumpu pada 

sumbunya. Tilt down yaitu pergerakan yang mengarah ke bawah sementara tilt 

up ke atas. 

D. Komposisi 

  Komposisi gambar adalah penataan dan penempatan unsur-unsur gambar ke dalam 

frame (bingkai) gambar. Komposisi erat kaitannya dengan penciptaan rasa seni, 

perasaan, dan ekspresi seseorang. Komposisi harus memperhatikan unsur 

keseimbangan, keindahan, ruang dan warna dari gambar sehingga menghasilkan daya 

tarik tersendiri. Adapun unsur-unsur gambar (visual element) merupakan apa yang 

dilihat oleh lensa kamera, diantaranya : 

1) Tokoh/manusia (objek), termasuk perlengkapan kostum dan make up. 

2) Lokasi gedung, dekorasi, dan properti. 

3) Warna, cahaya (lighting), dan lain-lain. 

  Sedangkan framing merupakan penempatan unsur-unsur gambar ke dalam frame 

yang bertujuan menempatkan objek pada komposisi yang baik, yang berupa : 

1) Trianggulasi 

 Merupakan penggambaran objek dimana pusat perhatian ditempatkan pada 

puncak segitiga, bagian lainnya ditempatkan pada pangkal dasar suatu 

komposisi. 

2) The Rule of Thirds (The Golden Mean) 

 Merupakan pedoman untuk menempatkan unsur-unsur gambar dalam frame 

yang dibagi atas tiga bagian secara vertikal dan tiga bagian secara horizontal. 

3) Walking Room/Lead Room 

 Yaitu ruang yang menunjukkan arah jalan objek sempai tepi frame. Teknik 

pengambilan gambar dengan memberikan sisa jarak sesuai dengan arah 

kemana objek akan bergerak. 

4) Looking Room/Nose Room 

 Jarak pandang objek ke depan, ketika objek melihat atau menunjuk ke suatu 

arah maka harus tersedia ruang kosong pada arah yang dituju. 



5) Head Room 

 Merupakan ruang dari atas kepala sampai tepi atas frame yang seimbang 

dengan layar televisi agar nyaman dilihat. 

6) Over the Shoulder Shot (OSS) 

 Kamera diletakkan tepat di belakang bahu salah satu tokoh yang 

melatarbelakangi. Lebih difokuskan pada posisi objek utama yang tampak 

menghadap kamera kemudian bahu lawan main menjadi latar depan.  

7) Establishing Shot (ES) 

 Gambar diambil secara keseluruhan untuk menggambarkan objek dan 

lokasi serta kondisi yang terjadi. 

8) Point of View (POV) 

 Gambar diambil sesuai pandangan mata objek utama sehingga 

menghasilkan gambar yang sejajar dengan titik fokus pandang mata.  

2.7 Penelitian Terdahulu 

 Ida Ayu Diah Nareswari (2018) POLTEKES Denpasar. Melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Pemberian Edukasi Dengan Metode School Watching Terhadap Kesiap siagaan 

Siswa Dalam Menghadapi Bencana.”. Hasil dari penelitian ini adalah, menunjukan bahwa kesiap 

siagaan siswa SDN 16 Kesiman Denpasar setelah diberikan edukasi dengan metode School 

Watching mengalami peningkatan akan kesiap siagaan terhadap menanggapi bencana. Perbedaan 

dengan penelitian ini adalah metode dan media yang digunakan, dalam tugas akhir yang peneliti 

yang produksi saat ini adalah film documenter. 

 Sefi Aqif Hilmi (2020) Universitas Myhamadiyah Magelang. Melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Upaya Penanganan 

Bencana Di Kecamatan Tempuran.”. Hasil dari penelitian ini adalah, terdapat hubungan antara 

pengetahuan bencana terhadap sikap masyarakat dan penanggulangan bencana dengan 

karakteristik 103 orang warga masyarakat pada penelitian tersebut dengan rata-rata berusia 26 

tahun dan rata-rata pendidikan SMA. Cangkupan audience dalam produksi yang peneliti yang 

kerjakan saat ini tidak memiliki kekhususan dalam jangka usia audience. 

 Andi Mega Mustika Natsir (2018) Institut Teknologi Sepuluh November. Melakukan 

penelitian dengan judul “Pemodelan Mitigasi Bencana Tsunami di Pantai Losari.”. Hasil dari 



penelitian ini adalah, proses penjalaran di pantai Losari akan waktu kedatangan tsunami, yang 

dapat menentukan basis data tsunami merupakan suatu kumpulan skenario-skenario tsunami yang 

berisi parameter : waktu tiba gelombang tsunami dan ketinggian run up tsunami di suatu pantai 

diperoleh waktu kedatangan tsunami tercepat menuju Pantai Losari mencapai 7 menit. Skenario 

tersebut dibuat berdasarkan sejarah kegempaan dan tsunami yang pernah terjadi di Indonesia serta 

perkiraan gempa bumi yang mungkin terjadi pada suatu tempat yang akan menimbulkan tsunami. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah focus penelitian yang dibahas adalah mencari titik aman 

tsunami beserta upaya dari peneliti untuk mengedukasi serta mengukur titik aman tsunami, apabila 

terjadinya tsunami apa yang harus dilakukan dan wilawah yang aman seberapa jauh dari titik garis 

pantai. 

 Triana Wiji Lestari (2017) Institut Teknologi Nasional Malang. Melakukan penelitian 

dengan judul “Penentuan Zonasi Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Banyuwangi.”. Hasil dari 

penelitian ini adalah, dapat diklasifikasikan bahwa di Kabupaten Banyuwangi terdapat 3 

klasifikasi kawasan rawan bencana tsunami yaitu kawasan rawan bencana tinggi, sedang dan 

rendah yang tersebar di 9 kecamatan di 58 desa. Daerah yang memiliki luas pada daerah rawan 

bencana terletak pada Desa Kendalrejo Kecamatan Tegaldlimo dengan luas lahan 3.186,24 Ha. 

Berdaarkan analisa yang dialkukan maka terdapat 10 faktor yang mempengaruhi kerentanan 

bencana tsunami ketidakmampuan menangkal dampak dari kejadian yang berasal dari luar atau 

kecenderungan dari sekumpulan masyarakat yang terkena atau mengalami kerusakan, masalah dan 

sebab akibat dari suatu bencana yang dinilai dengan indikator kerentanan fisik, kerentanan sosial, 

kerentanan ekonomi dan kerentanan lingkungan. Lokasi penelitian dan fokus lokasi objek teliti 

yang berbeda, karna dalam penelitian diatas meneliti mengenai 3 klasifikasi tsunami di daerah 

Tegaldimu dan tidak membahas mengenai upaya edukasi mitigasi bencana hanya sebatas 

penelitian wilayah jangkauan bahaya.  

 Muhammad Faiz Ansori (2021) Universitas Kristen Satya Wacana. Melakukan penelitian 

dengan judul “Perjalanan Peneliti Melihat Ancaman Daerah Pesisir.”. Hasil dari penelitian ini 

adalah, Peneliti SIMITRO yang berkerjasama dengan BMKG membuat model yang bisa 

memprediksi tingkat kerentanan daerah pesisir terhadap tsunami. Peneliti SIMITRO melakukan 

beberapa tahapan untuk pembuatan model yang kemudian, yang paling utama adalah penggunaan 

data citra satelir dalam hal ini memanfaatkan data dari United State Geological Survey (USGS). 



Kemudian data yang didapatkan di ekstrak menjadi beberapa indeks vegetasi, yang digunakan 

menjadi data yang mendukung tingkat akurasi dari tingkat prediksi kerentanan terhadap tsunami. 

Melalui survei yang dilakukan dilapangan di daerah pesisir Kebumen, medan yang ditempuh tak 

semulus yang diperkirakan, banyak daerah atau titik wilayah yang bahkan tidak dapat dijangkau 

bahkan dengan berjalan kaki. Selain itu cakupan wilayah yang cukup besar, menyebabkan survey 

yang dilakukan berjalan lebih lama dari yang telah diprediksi. Setidaknya terdapat 80 titik daerah 

rawan tsunami didaerah kebumen. Selain itu banyak kendala selain dari cakupan wilayah yang 

cukup luas adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menyebabkan 

ruang gerak peneliti menjadi tertunda beberapa bulan. Namun hal itu tidak membuat peneliti 

akhirnya berhenti untuk melanjutkan pembuatan model tsunami. 

 

  



2.8 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bencana pada hakikatnya adalah kejadian yang tidak dapat manusia 

kendalikan, manusia hanya bisa melakukan upaya dalam pengamatan, 

penelitian dan pencegahan agar bencana yang berkemungkinan akan terjadi 

dapat terprediksi serta terukur dengan tujuan menghindarkan banyak korban 

yang terjadi. Bencana tersebut salah satunya ialah tsunami. 

Potensi bencana lain yang dapat memicu terjadinya tsunami juga patut 

diperhatikan dengan serius agar bisa tidak hanya terfokus pada satu 

penanganan bencana saja namun dapat melakukan langkah penanganan 

apabila bencana tersebut dapat memicu bencana lainnya terjadi. Namun 

masyarakat belum mengetahui tentang bencana tsunami dan bagaimana 

melakukan mitigasi bencana 

Atas dasar itu dibuatlah film documenter mengenai potensi tsunami di laut selatan 

pulau jawa terkhusus Daerah Istimewa Yogjakarta dengan judul “Tsunami 

Didepan Mata DIY” 

Hal ini bertujuan untuk dapat memberi informasi dan edukasi terhadap 

masyarakat DIY terhadap bahaya potensi ancaman tsunami. 

Film dokumenter berisi penelitian akan upaya edukasi serta tindakan nyata 

menghadapi potensi tsunami di Daerah Istimewa Yogjakarta 

Youtube sebagai pilihan platform untuk menyebarkan informasi mengenai film 

dokumenter ini 


