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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Komunikasi Massa 

Secara sederhana, komunikasi massa ialah proses komunikasi melalui media 

massa yaitu dengan media cetak maupun media elektronik. Namun, meskipun 

disebarkan dalam khalayak ramai, apabila tidak melewati media massa maka tidak 

bisa dikatakan menjadi komunikasi massa. Media massa terdiri dari berbagai macam 

bentuk seperti televisi, radio, serta internet. Komunikasi massa ditujukan ke seluruh 

orang dan tidak ditujukan bagi sekelompok orang tertentu, pesan dari komunikasi 

massa pun sifatnya umum.1 

Terdapat beberapa fungsi dari komunikasi massa, salah satunya menjadi 

informasi yang mana merupakan sarana paling penting dalam komunikasi massa. 

Sebab, fungsi informasi ialah untuk mengetahui informasi mengenai berita-berita 

yang disajikan. Fungsi yang kedua ialah persuasi. Fungsi persuasi ini juga sama 

penting dengan fungsi informasi. Sebab, masih banyak tulisan yang jika dilihat seperti 

informasi saja. Padahal, bila diperhatikan lagi terdapat fungsi persuasi, yakni usaha 

guna pengaruhi orang lain.  

Pada komunikasi massa, antara komunikator dengan komunikan tidak bertatap 

muka secara langsung. Maka, komunikan tidak bisa memberi feedback atas pesan 

yang telah disampai oleh komunikator. Sehingga, bisa dikatakan komunikasi massa 

sifatnya satu arah.  

2.1.2 New Media  

Seiring dengan berkembangnya jaman, komunikasi massa menjadi semakin 

mudah untuk dilakukan. Tidak hanya melalui media lama, namun juga dapat melalui 

media baru (internet). Bahkan, dengan melalui media baru ini penyebaran informasi 

dapat dilakukan secara lebih cepat dan setiap orang dapat dengan mudah untuk 

menjadi komunikator. Tentunya, hal ini memudahkan siapa pun untuk menjadi 

                                                             
1 Ardianto Elvinaro. (2007). KOMUNIKASI MASSA. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 
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seorang content creator yang dimana dapat menentukan kemana arah konten tersebut 

dan kemana konten tersebut akan diunggah. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan 

media lama yang mana antara pengarang dengan penerbit memiliki keterikatan dan 

persetujuan antara kedua belah pihak. 

Internet merupakan suatu bentuk dari media baru (new media).  Internet ialah 

media dengan semua karakteristiknya. Internet memiliki teknologi, cara penggunaan, 

lingkup layanan, isi serta image tersendiri. Internet tidak dimiliki, dikendalikan, atau 

dikelola badan tunggal, namun menjadi jaringan komputer yang terhubung 

internasional serta beroperasi sesuai protokol yang disetujui bersama. Sejumlah 

organisasi khususnya provider dan badan telekomunikasi memiliki peran pada operasi 

internet (McQuail, 2017 : 28-29). Untuk mengakses internet, seseorang tentunya 

butuhkan koneksi internet dan piranti keras baik komputer, handphone serta yang 

lainnya. Menurut Lievrouw (2016: 221), “Internet juga dianggap menjadi gabungan 

dari beberapa bentuk media dan fasilitas, email, website, newsgroup, e-commerce 

serta yang lain”.  

 2.1.3 Teori Media Exposure 

Media Exposure atau terpaan media dapat diartikan sebagai sebuah kondisi 

dimana audiens tersebut diterpa oleh isi media atau bagaimana isi dari media tersebut 

menerpa audiens. Frank Biocca dalam LittleJohn menyatakan bahwa karakteristik 

dari terpaan media dapat diukur melalui dimensi-dimensi sebagai berikut : 

1. Selectivity (kemampuan memilih), merupakan kemampuan audiens 

dalam menetapkan pilihan terhadap media serta isi yang akan diekspos. 

2. Intentionally (kesengajaan), merupakan tingkat kesengajaan audiens 

ketika menggunakan media atau dapat juga diartikan sebagai 

kemampuan audiens dalam mengungkapkan tujuan-tujuan dari 

penggunaan media tersebut. 

3. Utilitarianism (pemanfaatan), merupakan kemampuan dari audiens 

untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan media. 

4. Involvement (keterlibatan), merupakan keikutsertaan dari pikiraan serta 

perasaan audiens dalam penggunaan media dan pesan yang diukur 

melalui frekuensi dan intensitas. 
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5. Previous to Influence, merupakan kemampuan audiens untuk melawan 

arus dari pengaruh media tersebut.  

2.1.4 Persepsi 

 Dalam bukunya yang berjudul The Interpersonal Communication, Joseph 

Devito mendefinisikan persepsi sebagai proses ketika kita menjadi sadar mengenai 

banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera (indera penglihatan, indera bau, 

indera rasa, indera sentuhan, serta indera pendengaran). Dengan kata lain, definisi 

persepsi ialah hasil dari apa yang ada pada dunia luar, pengalaman, keinginan, serta 

kebutuhan (Indryati, 2016).  

2.1.5 Komunikasi Mitigasi Bencana 

Komunikasi mitigasi bencana ialah tindakan yang jadi prioritas utama untuk 

dipikirkan serta dilaksanakan pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. 

Hal ini seperti pihak yang terkait mempersiapkan masyarakat yang tinggal di daerah 

rawan bencana tersebut untuk lebih bersiap guna hadapi bencana dengan cara 

menyampaikan beberapa informasi-informasi dasar mengenai kebencanaan. 

Komunikasi mitigasi bencana yang dapat dilakukan untuk masyarakat memiliki 

bentuk yang bermacam-macam. Mulai dari melakukan sosialisasi langsung pada 

masyarakat, melalui sosial media (baik media cetak maupun media elektronik), 

hingga simulasi terkait kebencanaan. Dalam hal ini, komunikasi mitigasi bencana bisa 

digolongkan pada komunikasi lingkungan dengan konteks guna keselamatan 

lingkungan sekitar terhadap bencana, dalam hal ini konteksnya ialah bencana tsunami. 

Untuk itu, komunikasi mitigasi bencana dapat jadi sarana untuk menyampaikan 

informasi penting terkait dengan hal-hal mengenai kebencanaan yang mungkin 

dialami. 

2.1.6 Mitigasi Bencana 

Bencana merupakan peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan 

dan penghidupan masyarakat yang terdampak. Baik faktor alam, faktor non alam, atau 

faktor manusia dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, serta dampak psikologis. Lalu, pengertian mitigasi bencana berdasarkan 

Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana ialah "serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, 
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baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana". Risiko bencana ialah adanya korban jiwa, kerusakan 

lingkungan alam, hilangnya dan kerugian harta benda, serta timbulnya dampak 

psikologis. 

Dilansir dari Public Safety Canada, tindakan “mitigasi bencana ialah tindakan 

yang dilakukan guna hilangkan atau kurangi dampak serta risiko bahaya lewat 

tindakan proaktif yang diambil sebelum bencana terjadi”. Dapat disimpulkan, 

tindakan mitigasi bencana dilakukan sebelum bencana yang diprediksi akan terjadi. 

Sedangkan, tindakan mitigasi dan prosedurnya tentunya akan disesuaikan kebijakan 

pemerintah di tiap negara. 

Mitigasi bencana tsunami bisa dilalui dengan dua pendekatan yakni : 

1. Pendekatan Mitigasi Non Fisik 

Mitigasi bencana tsunami dengan pendekatan non fisik biasanya dilakukan dengan 

melakukan pemetaan tingkat kerawanan pada daerah tertentu terhadap bencana 

tsunami. Selain itu, dapat dilakukan sosialisasi serta simulasi  kepada masyarakat 

setempat terkait dengan bencana tsunami. Adapun hal yang dapat disosialisasikan 

kepada masyarakat meliputi pengertian tsunami, penyebab terjadinya tsunami, 

ciri-ciri akan terjadinya tsunami, dampak dari tsunami, serta bagaimana cara untuk 

menyelamatkan diri dan evakuasi jika terjadi bencana. Sosialisasi ini tentunya 

sangat penting bagi masyarakat agar nantinya mereka paham serta mengerti 

bagaimana, dan apa yang harus mereka lakukan jika terjadi bencana.  

Selain sosialisasi, masyarakat juga perlu adanya simulasi aktif terhadap bencana 

tsunami. Dengan adanya simulasi tersebut, masyarakat akan terbiasa dengan 

keadaan-keadaan darurat sehingga andai kata nantinya terjadi bencana tersebut, 

masyarakat sudah paham mengenai apa saja yang harus mereka lakukan.  

2. Pendekatan Mitigasi Fisik 

Pendekatan mitigasi fisik bencana tsunami bisa dilakukan dengan usaha struktural, 

non-struktural, atau gabungan antar keduanya. Pemilihan dari mitigasi fisik ini 

tergantung pada keadaan fisik pantai, tata ruang, tata guna lahan, serta modal yang 

tersedia. 
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2.1.7 Pengertian Podcast 

Adanya teknologi berbasis internet sudah membuka kesempatan untuk 

menyediakan penyiaran lewat bermacam media baru yakni media online, media 

sosial, sampai radio digital yang esensinya sama walau dengan kemampuan platform 

yang berbeda. Wujud nyata yang dapat dilihat dan dinikmati hingga saat ini ialah 

keberadaan platform YouTube yang menjadi saluran dimana setiap orang dapat 

mendistribusikan siaran berbasis internet dalam bentuk suara dan gambar yang dapat 

dilihat oleh banyak orang. Secara sederhana, podcast ialah teknologi yang dapat 

dipakai untuk mendistribusi, menerima, serta mendengarkan konten sesuai permintaan 

yang diproduksi oleh profesional atau radio amatir. Selain itu, podcast juga menjadi 

penyiaran berbentuk audio yang berbasis internet dan dapat ditemukan di bermacam 

platform. Dulu, kemasan podcast berbentuk output audio, namun belakangan ini 

podcast juga dapat berbentuk video. Podcast audio biasanya dapat dinikmati melalui 

platform Spotify, Joox, Noice, dan platform lain yang sesuai sedangkan untuk podcast 

video biasanya dapat dinikmati melalui YouTube. Contohnya, seperti podcast milik 

Deddy Corbuzier.  

Pada tahun 2004, salah satu jurnalis The Guardian, Ben Hammersley 

mengusulkan istilah "podcast" yang kepanjangannya dari "play-on-demand" dan 

"broadcast". Podcast yaitu hasil rekaman audio yang bisa didengar khalayak umum 

lewat media internet.2 

2.2 Penelitian Terdahulu 

No Penulis Jenis Tahun Judul Hasil 

1 Ansar Suherman   Jurnal 2018 Strategi Komunikasi 

Bencana Pada 

Masyarakat 

Kabupaten Buton 

Selatan  

Komunikasi dalam 

bencana tidak saja 

dibutuhkan pada keadaan 

darurat bencana, namun 

juga dibutuhkan pada 

saat pra-bencana. 

Mempersiapkan 

                                                             
2  https://www.google.com/amp/s/www.sekawanmedia.co.id/apa-itu-podcast/amp/ 
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masyarakat di daerah 

rawan bencana tentu 

harus senantiasa 

dilakukan. Selain 

informasi yang memadai 

mengenai potensi 

bencana di suatu daerah, 

pelatihan dan 

internalisasi kebiasaan 

hadapi situasi bencana 

juga harus dilakukan 

secara berkelanjutan. 

Tapi harus diingat, 

informasi yang 

berlimpah saja tidak 

cukup guna sadarkan 

masyarakat atas bahaya 

bencana yang 

mengancam. Cara 

menyampaikan informasi 

tersebut juga perlu 

dilakukan dengan tepat. 

Kekeliruan guna 

komunikasikan 

informasi, bisa timbulkan 

ketidakpastian yang 

mungkin akan 

memperburuk situasi. 

Pada situasi ini, 

pendekatan komunikasi 

budaya dan lintas budaya 

tentunya sangat 

diperlukan. 
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2 Andria Luthfi Skripsi 2019 Peran New Media 

Podcast 

Doubudjang di 

dalam 

Menyosialisasikan 

RUU Permusikan 

Duobudjang berhasil 

sosialisasikan RUU 

Permusikan kepada para 

pendengarnya, hal ini 

dibuktikan dengan 

wawancara doubudjang 

dengan salah satu 

pendengarnya yang 

setuju dengan pernyataan 

duobudjang pada episode 

podcast itu. 

3 Puji Lestari, Sari 

Bahagiarti 

Kusumayudha, 

Eko Teguh 

Paripurno, 

Berliyan 

Ramadhaniyanto 

Jurnal 2016 Komunikasi 

Lingkungan untuk 

Mitigasi Erupsi 

Gunung Sinabung 

Menemukan model 

komunikasi lingkungan 

bencana guna 

mendukung sistem 

peringatan dini erupsi 

Gunung Sinabung. 

Pemerintah guna 

melaksanakan 

komunikasi lingkungan 

bencana tidak berjalan 

lancar sebab adanya 

bermacam gangguan 

baik dari sisi lingkungan 

atau manusianya 

 

Perbedaan yang penulis kerjakan dengan penelitian terdahulu adalah penulis akan 

membuat produksi podcast yang nantinya akan membahas mengenai mitigasi bencana alam 

tsunami, informasi mengenai bencana alam tsunami, hingga tanda-tanda pada daerah rawan 

yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana tsunami.  
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2.3 Kerangka Pikir Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia terletak di daerah tiga lempeng besar yang ketika lempeng-

lempeng tersebut bertabrakan akan mengakibatkan bencana alam gempa 

bumi yang berpotensi juga terjadi bencana tsunami 

 

Mitigasi bencana tsunami sudah sering dilakukan ke masyarakat. Sudah 

sering juga dilakukan penelitian. Namun terkadang masyarakat kurang 

tertarik dengan cara penyampaiannya 

Penulis ingin membuat video podcast mengenai mitigasi bencana alam 

tsunami guna mengedukasi masyarakat dalam rangka mitigasi bencana 

tsunami  

 

Video podcast “Siap Siaga Ancaman Tsunami” 

 

 
 

Video podcast ini dibuat dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat 

mengenai daerah yang memiliki potensi tinggi terjadi tsunami dalam 

rangka mitigasi bencana alam tsunami 

 

Hasil dari produksi video podcast “Siap Siaga Ancaman Tsunami” akan di 

upload ke Youtube. 


