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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Perancangan 

Letak negara Indonesia berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik aktif bergerak 

yang diantaranya terdapat tiga lempeng besar yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-

Australia, dan Lempeng Circum Pasific. Lempeng tektonik merupakan segmen keras kerak 

bumi yang mengapung diatas astenosfer yang cair dan panas. Lempeng Indo-Australia 

bertumbukan dengan Lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. 

Lempeng Circum Pasific bertumbukan dengan Lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku. 

Tumbukan pada lempeng-lempeng di Indonesia tersebut akhirnya membentuk rangkaian 

pegunungan yang sebagian merupakan gunung berapi di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, dan 

Nusa Tenggara. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi rawan terjadi bencana gempa 

bumi akibat dari tumbukan-tumbukan lempeng tersebut.1 Jalur pertemuan lempeng-lempeng 

di Indonesia tersebut berada di laut, sehingga menyebabkan Indonesia juga rawan terjadi 

bencana tsunami jika terjadi gempa bumi besar dengan kedalaman yang dangkal.  

Tsunami asalnya dari dari Jepang "tsu (lautan)”, dan "nami (gelombang)” ombak. 

Secara keseluruhan, tsunami merupakan serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang 

muncul karena pergeseran lempeng di dasar laut yang merupakan akibat gempa bumi2. 

Tsunami bisa bergerak berkecepatan tinggi serta dapat capai permukaan daratan dengan 

ketinggian gelombang sampai 30 meter. Selain itu, tsunami juga berpotensi sangat berbahaya 

meskipun tsunami tidak terlalu merusak garis pantai.3 

Sekitar bulan Agustus tahun 2021 lalu, Kepala Laboratorium Geodesi Institut 

Teknologi Bandung (ITB) Heri Andreas, peringati potensi tsunami megathrust sampai 20 meter 

di selatan Jawa yang dapat terjadi kapan saja. Menurut Heri, sampai sekarang belum ada 

ilmuwan yang dapat prediksikan mengenai kapan datangnya gempa. Maka, tsunami akibat 

gempa megathrust juga tidak dapat terdeteksi waktu kedatangannya. Namun, gempa bumi 

dapat terjadi secara berulang. Dalam bahasa keilmuannya disebut dengan “earthquake cycle”. 

 
1  https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5669463/kondisi-geologis-indonesia-pengertian-
penjelasan-dan-dampaknya-lengkap 
2  https://bnpb.go.id/definisi-bencana  
3  http://bpbd.jogjaprov.go.id/tsunami 

https://bnpb.go.id/definisi-bencana
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Salah satu sumber gempa bumi ialah megathrust selatan Jawa. Megathrust ini bisa hasilkan 

gempa berkekuatan sangat besar ketika tengah berada di ujung siklus atau perulangan. Melihat 

kondisi tersebut, tanggul pantai atau laut di Jakarta akan berperan penting. Tidak hanya 

mencegah banjir rob, tetapi juga dapat memproteksi Jakarta dari ancaman tsunami megathrust 

tersebut. 

Indonesia memiliki pengalaman terjadinya gempa bumi dan tsunami Aceh, 

Pangandaran, dan beberapa daerah lainnya yang mengakibatkan banyak sekali korban jiwa 

serta kerugian harta benda yang tentunya tidak sedikit. Dari pengalaman tersebut, dapat 

dijadikan pembelajaran bahwa masyarakat masih minim pengetahuan mengenai  pengurangan 

resiko terhadap bencana serta sangat membutuhkan upaya-upaya mitigasi guna kurangi resiko 

bencana khususnya gempa bumi dan tsunami.  

Berdasarkan UU RI No.24 Tahun 2007, “mitigasi merupakan serangkaian kegiatan 

yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah 

yang tepat guna dan berdaya guna”. Dan menurut Ehsan (2017), “mitigasi bencana ialah istilah 

yang dipakai guna menunjuk pada seluruh tindakan untuk mengurangi dampak dari bencana 

yang bisa dilakukan sebelum bencana itu terjadi, mencakup kesiapan dan tindakan-tindakan 

pengurangan risiko jangka panjang”.  

Komunikasi berpatokan pada tindakan satu orang atau lebih, yang mengirim dan 

menerima pesan yang terjadi pada sebuah konteks tertentu yang berdampak dan terdapat 

umpan balik. Adapun komunikasi risiko bencana merupakan keadaan fisik dari mental 

seseorang yang di dasari pengelolaan informasi guna hadapi risiko bencana. Pada tanggal 21 

Februari 2022, dihadapan awak media dalam konferensi yang berlokasi pada Graha BNPB 

Jakarta, Kepala  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni 

Monardo menyampaikan, “media massa berperan besar dalam memberikan informasi 

mengenai kebencanaan pada masyarakat. Selain itu, media massa bisa terus memberi edukasi 

serta peringati masyarakat untuk selalu tangguh. Dan, bagi masyarakat yang berada pada 

kawasan berbahaya atau rawan diharapkan untuk mengetahui resiko serta upaya mitigasi dalam 

menghadapi bahaya bencana”.4 Tentunya, hal ini sangat efektif untuk digunakan dalam 

mengedukasi masyarakat mengenai kebencanaan mengingat saat ini, internet sudah sangat 

melekat pada masyarakat.  

 
4  https://bnpb.go.id/berita/media-massa-berperan-tingkatkan-pemahaman-dan-
kesiapsiagaan-masyarakat 
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Berdasarkan survei yang diterbitkan We Are Social yang bekerja sama dengan 

Hootsuite pada tanggal 15 Februari 2022 lalu, terdapat sebanyak 204,7 juta masyarakat 

Indonesia yang menggunakan internet dengan angka presentase 73,7%. Tentunya, jumlah 

pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022 tersebut mengalami peningkatan dari tahun 

2021 lalu dengan pengguna internet sebanyak 202,6 juta masyarakat Indonesia.5 

Berdasarkan laporan dari We Are Social dalam gambar 1 tersebut, alasan masyarakat 

Indonesia menggunakan internet secara berurutan dari posisi pertama yaitu, sebanyak 80,1% 

guna temukan informasi, 72,9% guna temukan ide-ide baru dan inspirasi, 68,2% guna 

berhubungan dengan teman dan keluarga, 63,4% untuk mengisi waktu luang, 61,4% guna ikuti 

berita mengenai kejadian terkini, 58,8% guna tonton video, TV, film dan yang lainnya.  

 
5  https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/ 

Gambar 1 : Infografis alasan pengguna internet di Indonesia 

( Sumber : https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/. diakses pada 25 September 2022, pukul 17.45 WIB) 

 

Gambar 2. Infografis website yang sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia 

(Sumber :  https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/. diakses pada 25 September 2022, pukul 17.45 WIB) 

file:///C:/Users/User/Downloads/(%20Sumber%20:%20https:/andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/
https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/
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Selanjutnya, berdasarkan infografis yang tersedia pada gambar 2 di atas 5 website yang 

sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia secara berurutan yaitu, Google.com dengan total 

kunjungan 583 juta, YouTube.com dengan total kunjungan 241 juta, Detik.com dengan total 

kunjungan 119 juta, Facebook.com dengan total kunjungan 103 juta, dan Tribunnews.com 

dengan total kunjungan 102 juta. 

Melihat data yang ditarik dari beberapa survei diatas, dapat disimpulkan bahwa salah 

satu alasan masyarakat Indonesia menggunakan internet pada saat ini yaitu untuk menemukan 

informasi. Selain itu, YouTube juga menjadi peringkat terbesar yang dikunjungi oleh 

masyarakat Indonesia salah satunya dalam menemukan informasi tersebut. Melihat hal ini, 

dapat disimpulkan bahwa media yang berbasis video memiliki ketertarikan yang tinggi bagi 

masyarakat Indonesia untuk menemukan informasi. Salah satu konsep acara yang menarik dan 

menjadi konsumsi bagi pengguna media sosial ialah talkshow yang dikemas dalam bentuk 

video podcast. Podcast di Indonesia sudah sangat banyak penggemarnya dan dapat di 

dengarkan di berbagai platform seperti Joox, YouTube, bahkan Spotify. Awalnya, podcast lebih 

identik dengan materi yang disampaikan dalam format audio. Namun, belakangan ini podcast 

juga berpatokan ke materi pada format video. Maka, saat ini istilah podcast meluas serta bisa 

berpatokan ke podcast audio atau podcast video (Fadillah, dkk., 2017:96). Di Indonesia sendiri, 

konsep podcast yang berbentuk video ini sudah banyak digunakan. Salah satu konsep video 

podcast yang populer di Indonesia ialah milik youtuber Deddy Corbuzier.  

 

Gambar 3. Video Podcast Deddy Corbuzier 

(Sumber : https://youtu.be/OIbNXqN0GZg. Diakses pada 25 September 2022, pukul 19.00 WIB) 

 

  

https://youtu.be/OIbNXqN0GZg
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 Gambar 4. Video Podcast Deddy Corbuzier : Vidi Aldiano 

(Sumber : https://youtu.be/OIbNXqN0GZg. Diakses pada 25 September 2022, pukul 19.00 WIB) 

Setelah dilakukan pengamatan yang didukung dengan studi literatur, penulis 

menyimpulkan Indonesia ialah daerah yang beresiko terjadinya bencana alam ditambah dengan 

letaknya yang rawan. Oleh sebab itu, sangat diperlukan langkah-langkah mitigasi bencana 

untuk mengurangi resiko baik dari korban jiwa, kerugian materi, maupun psikologis. Selain 

itu, masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan mengenai perlunya edukasi 

mitigasi bencana. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki sistem edukasi 

mitigasi bencana yang memadai. Oleh sebab itu, penulis ingin memberikan edukasi mengenai 

mitigasi bencana khususnya bencana tsunami yang akan menggunakan platform YouTube 

sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka mitigasi bencana tsunami yang 

nantinya berupa talkshow yang dikemas menjadi video podcast. Alasan penulis memilih 

podcast sebagai media dalam mengedukasi masyarakat mengenai mitigasi bencana ialah, 

karena dalam era digital seperti sekarang masyarakat hampir setiap waktu menggunakan 

internet dan YouTube untuk kesehariannya terutama dalam menemukan informasi sehingga 

dinilai efektif untuk menyampaikan informasi khususnya untuk mengedukasi masyarakat 

mengenai penanggulangan bencana. 

Terakhir, nantinya hasil karya penulis berupa video podcast yang akan diunggah 

kedalam platform YouTube diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai mitigasi bencana 

khususnya tsunami kepada masyarakat, khususnya dalam penanggulangan bencana serta dapat 

dipraktikkan langsung oleh masyarakat.  

 

 

https://youtu.be/OIbNXqN0GZg
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1.2 Rumusan Perancangan 

Sesuai latar belakang ini, maka rumusan perancangan yaitu "Bagaimana merancang 

video podcast yang dapat mengedukasi masyarakat mengenai bencana alam tsunami dalam 

rangka mitigasi bencana tsunami di Indonesia?" 

1.3 Tujuan Perancangan 

 Berdasarkan rumusan perancangan produksi, maka tugas akhir ini bertujuan untuk 

merancang produksi video podcast yang dapat memberikan informasi serta edukasi kepada 

masyarakat mengenai ancaman tsunami dalam rangka mitigasi bencana alam tsunami.  

1.4 Manfaat Perancangan 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kajian serta pemahaman melalui video podcast mengenai 

mitigasi bencana alam tsunami di Indonesia yang terkait dengan Ilmu Komunikasi 

khususnya dalam komunikasi risiko bencana.  

2. Manfaat Praktis 

a. Memberi informasi dan pengetahuan untuk masyarakat mengenai mitigasi 

bencana alam tsunami di Indonesia.  

b. Diharapkan dengan adanya podcast ini masyarakat paham mengenai mitigasi 

bencana alam tsunami di Indonesia dan mengerti mengenai tanda-tanda daerah yang 

rawan terjadi tsunami.  

1.5 Konsep Perancangan 

Dalam video podcast mengenai mitigasi bencana alam tsunami di Indonesia ini, penulis 

akan menampilkan video percakapan antara seorang host dengan narasumber. Video podcast 

ini akan membahas mengenai mitigasi tsunami dari sudut pandang peneliti sekaligus 

narasumber dalam video podcast ini yaitu Ilmu Komputer. Adapun hal yang akan dibahas 

mulai dari gambaran mitigasi tsunami, potensi terbesar terjadinya tsunami, tahapan serta hasil 

penelitian, hingga bagaimana cara menyeberluaskan hasil penelitian tersebut kepada 

masyarakat. Diharapkan, dengan adanya video podcast ini masyarakat semakin memahami 

ilmu mengenai mitigasi bencana alam tsunami tersebut khususnya terhadap daerah-daaerah 

yang memiliki resiko tinggi terjadi tsunami.  


