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1.1 Permasalahan Penelitian 

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini sudah begitu luas lagi. 

Manfaatnya sangat terasa bagi masyarakat dalam banyak situasi, termasuk dalam 

hal kebencanaan. Terkait dengan hal ini komunikasi antara pemerintah, khususnya 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan masyarakat perihal 

kebencanaan sangatlah penting karena pemerintah sebagai penyelenggara negara 

wajib melindungi seluruh masyarakat termasuk mereka yang tinggal di daerah 

rawan bencana. Terkait dengan hal itu, kehadiran informasi berkualitas, 

bermanfaat, dan mudah dipahami seputar kebencanaan sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

Komunikasi dan informasi merupakan salah satu potensi untuk mengelola 

risiko bencana. Dengan komunikasi dan informasi yang baik, masyarakat bisa 

memahami dampak bencana, serta mempersiapkan langkah-langkah yang bisa 

meminimalkan risiko bencana (Wibowo, 2019). 

Sebagai contoh adalah respon masyarakat di Jepang dan Indonesia saat 

mengalami gempa bumi dan tsunami. Terlihat perbedaan antara masyarakat 

Jepang dan Indonesia dalam situasi bencana itu. Masyarakat Jepang lebih tenang 

dan tidak terlalu panik saat terjadi bencana, karena mereka lebih terinformasi 

perihal kebencanaan dan terlatih menghadapi peristiwa bencana. Setiap keluarga 

di Jepang didorong untuk mendiskusikan kesiapsiagaan mengantisipasi bencana. 
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Juga komunitas-komunitasnya didukung membuat rencana evakuasi berbasis 

masyarakat (Allawiyah, 2019). 

Fakta di Jepang itu menunjukkan informasi kebencanaan memainkan 

peranan sangat penting dan dibutuhkan masyarakat. Karena informasi yang 

diberikan itu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat 

dalam menghadapi kondisi rawan bencana. 

Masyarakat yang hidup dalam kawasan rawan bencana membutuhkan 

informasi tepat dan bermanfaat dalam mengelola dan meminimalkan dampak 

bencana, yang biasa disebut sebagai mitigasi bencana yaitu serangkaian upaya 

untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun 

penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tujuan 

mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi 

penduduk; sebagai landasan (pedoman) untuk perencanaan pembangunan; dan 

meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi 

dampak/resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan 

aman (Pengertian Mitigasi Bencana, 2018). 

Terkait pada penjelasan di atas, ada empat komponen penting dalam 

pengurangan risiko bencana, yakni pemahaman tentang risiko bencana yang ada 

di mana pun kita berada; memperkuat tata kelola dan manajemen risiko bencana 

sehingga mengetahui apa yang harus dipersiapkan; investasi dalam pengurangan 

risiko bencana untuk ketangguhan seperti dengan membangun rumah tahan gempa 

dan mengembangkan sistem peringatan diri; serta meningkatkan kesiapsiagaan 

untuk respon yang efektif melalui pelatihan dan simulasi yang dilakukan secara 

berkala (Wibowo, 2019).  Artinya, aspek sosialisasi dan penyadaran merupakan 
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bagian penting dari pengurangan risiko bencana. Pelaksanaan sosialisasi 

penyadaran itu memerlukan keberadaan informasi dan pengetahuan yang cepat 

disebarluaskan, serta mudah diserap dan mudah dipahami oleh masyarakat 

kebanyakan.  

Di sisi masyarakat, pembaharuan pengetahuan dan informasi tentang 

pengurangan risiko bencana harus terus dilakukan. Hal ini disebabkan jenis 

bencana serta faktor penyebabnya bersifat dinamis dan terbuka pada 

kemungkinan-kemungkinan baru yang belum pernah diperkirakan sebelumnya. 

Contohnya adalah fenomena tsunami Selat Sunda bulan Desember 2018 silam 

yang ternyata disebabkan oleh runtuhnya dinding Gunung Anak Krakatau dan 

menciptakan gelombang tsunami besar. Hal ini berbeda dengan fenomena 

sebelumnya: tsunami selalu didahului dengan gempa bumi (Novaria, 2018). 

Selain itu, sikap dan reaksi masyarakat terhadap bencana masih diwarnai 

hal-hal bersifat tidak nalar. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih rendahnya 

tingkat pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat. 

Cukup sering terjadi masyarakat cepat memaknai peristiwa geologis seperi 

gempa bumi secara takhayul. Contoh terakhir adalah masyarakat Lombok 

memandang kejadian gempa besar 5 Agustus 2018 terkait dengan dukungan Tuan 

Guru Bajang kepada Presiden Joko Widodo untuk maju dalam pemilihan presiden 

(Sani, 2018). 

Melihat fenomena reaksi masyarakat seperti itu, berarti sangat dibutuhkan 

upaya terkoordinasi untuk menjelaskan langkah dan tindakan pengurangan risiko 

bencana kepada masyarakat umum, dan juga khususnya bagi warga masyarakat 

yang tinggal di kawasan rawan bencana. Sangatlah penting untuk menyampaikan 



4 

 

4 

 

fakta adanya risiko bencana kepada masyarakat. Catatan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, di tahun 2019 telah terjadi 3.721 

kejadian bencana alam, menimbulkan korban jiwa 477 orang, dan kerugian 

material Rp 78 trilyun (Bunga, 2019).  

Dengan mengetahui ancaman berarti masyarakat mengetahui apa yang 

harus dipersiapkan. Untuk itu diperlukan strategi komunikasi dalam 

menyampaikan pesan pengurangan risiko bencana. 

Selain untuk mengedukasi masyarakat, upaya pengurangan risiko bencana 

tersebut bertujuan untuk menggali partisipasi masyarakat dalam pengurangan 

risiko bencana, baik dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, 

pemanfaatan dan pemeliharaan, maupun evaluasi berbagai kegiatan 

penanggulangan bencana. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana, 

bertujuan untuk mendukung penguatan kegiatan penanggulangan bencana dan 

kegiatan pendukung lainnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat 

dipertanggungjawabkan (Susanti, Khotimah, 2016). 

Terkait dengan hal tersebut, pengertian peran serta masyarakat adalah 

proses keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 

secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka 

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak 

bencana. Sedangkan pengertian masyarakat itu sendiri adalah sebuah komunitas 

yang saling tergantung satu sama lain hidup bersama dalam satu komunitas yang 

teratur (Susanti, Khotimah, 2016). 

Dalam kenyataan, tingkat partisipasi masyarakat di bidang 

penanggulangan bencana masih tergolong rendah. Menurut Sutopo Purwo 
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Nugroho, pada umumnya sebagian masyarakat dan pemerintah daerah belum siap 

menghadapi bencana. Menjelaskan hasil kajian BNPB perihal kesiapsiagaan 

masyarakat menghadapi bencana, Sutopo menyatakakan bahwa ada peningkatan 

pengetahuan tetapi belum menjadi sikap, perilaku dan budaya yang mengaitkan 

kehidupan dengan mitigasi bencana (Lestari, 2019). 

Pernyataan Sutopo tersebut terkait dengan fakta bahwa jutaan warga 

masyarakat Indonesia hidup harus “berdampingan” dengan risiko bencana alam. 

Hal ini disebabkan wilayah Indonesia yang berada di daerah pertemuan Lempeng 

Eurasia dan Lempeng Pasifik yang berpotensi gempa bumi besar, dan juga 

sebagian besar wilayahnya berada di sabuk api vulkanis dengan ratusan gunung 

berapi yang aktif. 

Tingginya angka kejadian bencana alam di tanah air kita serta tekad kuat 

masyarakat untuk terhindar dari risiko bencana, mendorong semakin pentingnya 

faktor partisipasi masyarakat. Wujudnya adalah gerakan aktif masyarakat dalam 

mengurangi risiko dampak bencana dan berperan dalam perbaikan sesudah 

peristiwa bencana. 

Bentuk partisipasi masyarakat tersebut cukup beragam. Pascaperistiwa 

bencana masyarakat pasti bergerak membantu penggalangan dana, menjadi 

relawan untuk membersihkan material runtuhan dampak bencana, hingga 

membuka pos pelayanan kesehatan. 

Sementara pada saat sebelum peristiwa bencana, masyarakat bisa terlibat 

aktif dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang rawan bencana dan 

melakukan langkah-langkah pengurangan risiko bencana. Sebagai contoh adalah 

masyarakat Pulau Simeulue terlibat aktif dalam pelatihan dan simulasi; 
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pembentukan komunitas pengurangan risiko bencana pada tingkat kecamatan, 

pemasangan jalur evakuasi, pemetaan risiko, dan membuat alat pemberitahu dini 

gempa bumi dari material sederhana (Prakoso, 2019). 

Contoh lain adalah masyarakat Kota Padang, Sumatera Barat yang pada 

tahun 2007 terkena bencana gempa bumi dahsyat. Untuk mengantisipasi dan 

meminimalkan risiko saat terjadi kembali gempa bumi di daerah tersebut, 

masyarakat dan pemerintah setempat membangun sistem kesiapsiagaan guna 

mengurangi risiko bencana. Hal itu di antaranya adalah mengadakan latihan 

simulasi gempa bumi dan penyediaan alat/fasilitas yang meminimalkan risiko 

bencana seperti balai pengungsian (Syafarud, 2019). 

Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mengantisipasi bencana terlihat 

dalam peristiwa erupsi Gunung Kelud tahun 2014. Sekitar 180.000 jiwa 

masyarakat Kediri, Malang dan Blitar berhasil dievakuasi dalam waktu kurang 

dari 2 jam yaitu pukul 21.15 hingga 22.50 WIB. Tak ada korban jiwa. Evakuasi 

berjalan tertib dan lancar. Program pasca bencana pun berlangsung kurang dari 

setahun sehingga kondisi normal kembali (Aco, 2015). 

Pencapaian itu dimungkinkan karena pemerintah dan otoritas setempat 

jauh lebih siap menghadapi letusan tahun 2014 dibanding pada tahun 2007. 

Masyarakat telah bersiaga menghadapi letusan jauh hari sebelumnya. Camat, 

kepala desa, tokoh masyarakat, TNI, Polri, relawan, dan pengamat gunung api 

bersama-sama memastikan masyarakat mengetahui apa makna informasi status 

gunung yang disampaikan secara berkala dan apa yang harus dilakukan pada 

setiap situasi. 
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Dengan demikian, partisipasi masyarakat berperan penting dalam 

pengurangan risiko bencana. Karena masyarakatlah yang mampu mengidentifikasi 

risiko dan kerentanan mereka sendiri, di samping mengidentifikasi kapasitas dan 

sumber daya yang ada dihadapkan dengan kebutuhan. Partisipasi masyarakat juga 

membawa manfaat dan keuntungan dalam perencanaan dan implementasi 

mitigasi, yaitu terbangunnya kepercayaan dan kebanggaan karena mampu 

memberikan kontribusi dan membuat perbedaan (Umeidini, Nuriah, Fedryansyah, 

2019). 

Melalui partisipasinya juga, masyarakat bisa meningkatkan kemampuan 

dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, serta menunjukkan tanggung jawab 

lebih besar dalam pembangunan di tataran masyarakat lokal. Kemudian rasa 

tanggung jawab, komitmen, serta aksi mobilisasi sumber daya pada mitigasi dan 

kesiapsiagaan bencana, berpotensi menghasilkan banyak solusi mitigasi yang 

inovatif dan bisa dilakukan serta efektif, efisien, dan berkelanjutan. 

Terkait dengan hal tersebut, faktor penting dalam partisipasi masyarakat 

adalah komunikasi yakni proses produksi dan ketersediaan informasi, cara 

menyebarluaskan konten-konten informasi, serta bagaimana masyarakat 

menanggapi dan memberi makna terhadap informasi tersebut. Jika komunikasi 

dan pengelolaan informasi berjalan baik, masyarakat bisa bergerak lebih terarah 

dan beradaptasi dengan keadaan rawan bencana. Dengan adaptasi pada keadaan 

rawan bencana berbasis masyarakat ini, tercipta ruang kontrol, pemanfaatan ruang 

dan penggunaan sumber daya alam yang baik dan berkelanjutan, yang didasari 

oleh pemahaman, pengetahuan, dan kesepakatan antarmasyarakat tersebut 

(Mochamad, Ari, 2017). 
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Komunikasi dalam manajemen pengurangan risiko bencana bisa berjalan 

dalam banyak kanal yang berbeda-beda, termasuk beberapa yang sudah dibangun 

atau dikembangkan. Kanal yang potensial bagi komunikasi antara lain komunikasi 

antar pribadi tatap muka, pertemuan kelompok, media massa seperti televisi dan 

radio, serta interaktif melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan 

Instagram. 

Komunikasi yang efektif bermakna sangat penting bagi warga masyarakat 

dalam memahami jenis-jenis risiko berbeda yang dihadapi, mendiskusikan hal-hal 

yang harus dilakukan, serta mengambil langkah nyata untuk mengelola risiko 

tersebut. Warga masyarakat juga bisa menjadi sumber informasi yang penting dan 

menjadi sumber solusi inovatif bagi pengelolaan risiko bencana itu. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi 

perihal kebencanaan. Informasi tersebut harus bisa menjelaskan kepada 

masyarakat publik perihal ancaman bencana dan langkah apa yang harus 

dilakukan oleh keluarga, komunitas warga, dan pemerintah di segala tingkat, guna 

mengurangi risiko bencana; serta disebarluaskan dengan cepat melalui berbagai 

media, termasuk media sosial (Putri, 2020). 

Saat ini perkembangan media sosial sangat berpengaruh pada kehidupan 

manusia termasuk masyarakat Indonesia. Berbagai kegiatan dan aktivitas 

masyarakat bisa dipermudah dengan penggunaan media sosial. Wajar jika 

penggunaan media sosial sangat tinggi di tanah air kita. 

Berdasarkan laporan terbaru We Are Social, pada tahun 2020 disebutkan 

bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan tahun 

sebelumnya, ada kenaikan 17 persen atau 25 juta pengguna internet di negeri ini. 
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Laporan itu menyebutkan pula, berdasarkan total populasi Indonesia yang 

berjumlah 272,1 juta jiwa, maka itu artinya 64 persen penduduk RI telah 

merasakan akses ke dunia maya. Dijelaskan pula, ada 160 juta pengguna aktif 

media sosial (medsos) yang bila dibandingkan dengan 2019, maka pada tahun 

2020 We Are Social menemukan ada peningkatan 10 juta orang Indonesia yang 

aktif di medsos (Haryanto, 2020). 

Melihat luasnya penggunaan tersebut, media sosial berperan penting 

karena menjadi saluran pengiriman dan penyebarluasan informasi kepada publik 

perihal isu-isu penting; menggerakkan partisipasi masyarakat; menjadi wahana 

untuk berbagi gagasan, serta wadah diskusi perihal tata kelola pengurangan risiko 

bencana. Keunggulan media sosial yang memberikan kecepatan dan kemudahan 

bagi setiap orang untuk membuat, menyebarluaskan pesan, serta berinteraksi, 

membuatnya sangat efektif dan efisien dalam komunikasi pengurangan risiko 

bencana (Zakaria, 2016). 

Komunikasi pengurangan risiko bencana tersebut mencakup pengetahuan 

tentang pra bencana, pengetahuan tentang ketika terjadi bencana dan pengetahuan 

tentang pasca bencana. Pemanfaatan media sosial ini bertujuan: pertama, proses 

sosialisasi dan menumbuhkan kesadaran pengurangan risiko bencana bisa 

dilakukan dengan cepat dan menjangkau kalangan luas. Kedua, dengan 

peningkatan pemahaman dan kemampuan pengurangan risiko bencana diharapkan 

terciptanya masyarakat tanggap bencana yang mampu menjalin harmoni 

kehidupan di daerah rawan bencana. Ketiga, minimalisasi kerugian ekonomi dan 

korban jiwa akibat bencana (Wibowo, 2019). 
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Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penggunaan media sosial meliputi 

aktivitas penyebarluasan informasi teks, foto, maupun video tentang ciri-ciri awal 

akan terjadinya bencana; apa yang harus dilakukan sebelum, ketika bencana 

terjadi dan sesudah kejadian; juga bagaimana mencapai jalur evakuasi; serta 

bentuk pertolongan darurat ketika terjadi bencana. Informasi yang ditayangkan 

secara terus-menerus akan diingat banyak orang. Melalui media sosial, proses 

pengulangan ini sangat mungkin dilakukan dengan biaya yang murah dan 

berjangkauan luas. 

Di samping itu, kekuatan utama media sosial dalam hal interaksi bisa juga 

dipakai untuk menangkap opini warga serta mobilisasi masyarakat. Opini bisa 

berupa pertanyaan, saran, ataupun kritik pada program kebencanaan. Sementara 

mobilisasi berbentuk antara lain, mengorganisasi pelatihan atau simulasi bencana. 

Sehingga masyarakat bisa lebih cepat sadar dan sungguh paham akan pentingnya 

pengurangan risiko manakala terjadi bencana (Rudianto, 2015). 

Instagram merupakan salah satu media sosial yang paling banyak 

digunakan saat ini. Dengan keunggulan mudahnya mengunggah foto, infografis 

dan video, Instagram cepat meraih banyak pengguna. 

Keunggulan lain dari Instagram adalah mudahnya upaya memperluas 

jangkauan penyebarluasan pesan, melalui penggunan tanda pagar (hashtag) atau 

disingkat tagar. Dengan adanya tagar, bisa dilakukan pengelompokan konten. 

Semua konten yang disertai dengan tagar serupa akan dikelompokkan sendiri-

sendiri. Hal ini memudahkan banyak orang yang membutuhkan informasi tertentu 

melalui pencarian jenis tagar.  
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Selain itu, tagar bisa memberi informasi seberapa banyak konten media 

sosial yang dibuat dengan tagar tertentu. Juga bisa diketahui berapa banyak jejak 

yang terjadi secara online melalui media sosial, siapa saja yang membicarakan 

konten bertagar tertentu, dan apa yang sebetulnya menjadi opini warganet 

mengenai konten tersebut (Kamilla, 2018). 

Terkait penyampaian opini, pengguna Instagram bisa menggunakan 

fasilitas komentar. Sehingga melalui Instagram, pengguna bisa menanggapi suatu 

pesan, menyampaikan gagasan, mengartikulasikan pemikiran, serta memperluas 

jaringan sosial mereka. 

Oleh karena berbagai keunggulan yang disebutkan di atas, wajar jika 

Instagram menjadi media sosial favorit. Hingga November 2019, jumlah 

pengguna aktif bulanan Instagram di Indonesia dilaporkan telah mencapai 61,6 

juta akun. Setidaknya demikian menurut laporan terbaru dari NapoleonCat, salah 

satu perusahaan analis Sosial Media Marketing yang berbasis di Warsawa, 

Polandia. Hal ini berarti sebanyak 22,6 persen atau nyaris seperempat total 

penduduk Indonesia, adalah pengguna Instagram. Jumlah tersebut naik tipis dari 

bulan sebelumnya, yang menyebut total pengguna Instagram di Indonesia 

mencapai 59,8 juta (Pertiwi, 2019). 

Dari sisi penggunanya, media sosial termasuk Instagram dewasa ini 

digunakan pula secara intensif oleh tidak hanya individu, melainkan juga 

organisasi hingga lembaga pemerintah. Beberapa manfaat media sosial bagi 

lembaga pemerintah antara lain adalah mendorong efisiensi pemerintahan, 

membangun kepercayaan masyarakat di tengah banjir informasi, menghadapi 
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perkembangan zaman, serta sebagai sarana informasi di masa krisis dan bencana 

alam (Kementerian Kominfo, 2018). 

Potensi dan keunggulan media sosial Instagram tersebut tentu saja 

dimanfaatkan oleh BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku 

lembaga pemerintah pengemban misi melayani masyarakat dalam hal 

kebencanaan melalui pengurangan risiko, membangun sistem penanggulangan 

bencana yang andal, serta menyelenggarakan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Akun media sosial Instagram 

BNPB adalah @bnpb_indonesia. 

Dengan jangkauan yang besar, Instagram menjadi media yang menarik 

untuk sosialisasi dan edukasi pengurangan risiko bencana. BNPB pun aktif 

mengunggah berbagai informasi dalam bentuk foto, infografis, dan video, 

termasuk memanfaatkan fitur Instagram stories. Video Instagram stories itu 

merupakan bentuk publikasi yang sedang terjadi atau live. 

Dalam kaitan itu, strategi Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi 

Kebencanaan BNPB dalam mengelola akun Instagram @bnpb_indonesia sangat 

menarik dan bermanfaat untuk diteliti. Ruang lingkup yang nasional serta tujuan 

pada pengurangan risiko bencana yang sangat terkait erat dengan keselamatan dan 

kemanusiaan, merupakan fenomena yang menarik. 

Sejumlah penelitian telah menganalisis penggunaaan media dalam tema 

kebencanaan. Topik komunikasi pengurangan risiko bencana menjadi pilihan 

peneliti karena mencermati potensi topik ini dalam komunikasi pada umumnya 

dan penggunaan media sosial pada khususnya, akan semakin berkembang di masa 

mendatang. 
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Terkait dengan hal di atas, peneliti memandang bahwa keselamatan adalah 

prinsip utama dalam kehidupan. Manusia secara individu maupun dalam 

masyarakat akan terus berusaha meningkatkan keselamatan, menghindari dan 

mengantisipasi bahaya dan bencana, salah satunya melalui komunikasi di media 

sosial. Selain itu, peneliti melihat fenomena penggunaan media sosial termasuk 

Instagram dan kaitannya dengan sosialisasi dan edukasi nilai-nilai positif di 

masyarakat yang akan terus berkembang pesat seiring perkembangan teknologi 

komunikasi. 

Beberapa penelitian serupa menjadi bahan acuan dan bahan referensi 

untuk penelitian ini, terutama terkait topik media sosial dan komunikasi di dunia 

maya atau online serta pengurangan risiko bencana. 

Referensi pertama berasal dari sebuah artikel ilmiah dalam Jurnal Jurnal 

Kajian Komunikasi, Volume 6, No. 1, Juni 2018. Artikel ilmiah itu ditulis oleh 

Puji Lestari, Berliyan Ramadhaniyanto, dan Damayanti Wardyaningrum dengan 

judul “Pemberitaan di Media Online untuk Pengurangan Risiko Bencana Gunung 

Sinabung”. Lestari, Ramadhaniyanto, dan Wardyaningrum menggunakan metode 

analisis isi. Penelitian ini menemukan bahwa bahwa waktu tayang berita di kedua 

media lebih dominan berita pada periode pasca bencana dibandingkan periode 

bencana lainnya seperti periode pra bencana dan periode tanggap darurat. Untuk 

narasumber berita terdapat dua kategori yaitu narasumber pemerintah dan 

narasumber lainnya. Narasumber yang lebih banyak dipilih adalah pemerintah 

dibanding narasumber lain seperti masyarakat lokal atau korban bencana. Tema 

berita terbanyak diangkat tema keamanan dan berbagai peristiwa pada periode 

pasca bencana (Lestari, Ramadhaniyanto, Wardyaningrum, 2018). 
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Penelitian ini memberi masukan kepada kedua media online agar lebih 

memberikan keseimbangan pemberitaan pada unsur waktu tayang berita, 

penempatan berita, narasumber berita, dan tema berita. Selain itu, berita juga perlu 

meliputi saat pra bencana, saat tanggap darurat bencana maupun pasca bencana. 

Penelitian lain yang juga menjadi referensi bagi peneliti mengenai topik 

ini adalah sebuah jurnal berjudul “Merawat Tradisi Lokal sebagai Strategi 

Pengurangan Risiko Bencana di Dusun Brau, Jawa Timur” , karya Megasari 

Noer Fatanti, Dyan Rahmiati, dan Ika Rizki Yustisia. Pada jurnal yang diterbitkan 

pada Juni 2019 ini mencoba menginvestigasi manajemen kebencanaan di tanah air 

yang sejauh ini masih dominan memanfaatkan analisis saintifik dan 

meminggirkan pengetahuan lokal. Melalui perspektif komunikasi ritual, penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis cara warga Dusun Brau membangun 

pengetahuan tentang bencana dengan memanfaatkan pengetahuan serta tradisi 

lokal mereka. Untuk mendapatkan potret tradisi lokal masyarakat Dusun Brau 

dalam mengurangi risiko bencana, metode studi kasus dipilih dengan 

pengumpulan data berupa observasi partisipan dan wawancara (Fatanti, 

Rahmiyati, Yustisia, 2019). 

Sebuah artikel ilmiah lainnya mengenai manajemen kebencanaan dan 

kaitannya dengan media massa juga menjadi referensi bagi peneliti, yakni 

“Optimalisasi Komunikasi Bencana di Media Massa sebagai Pendukung 

Manajemen Bencana” yang dibuat oleh Donna Asteria. Penelitian yang 

diterbitkan Jurnal Komunikasi ISKI 2016 ini berfokus memberikan gambaran 

mengenai pengemasan informasi bencana di media massa, baik media cetak dan 

online sebagai bentuk komunikasi bencana kepada masyarakat. Konsep yang 
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digunakan sebagai dasar kajian adalah jurnalisme bencana, komunikasi risiko 

bencana dan manajemen bencana. Metode penelitian ini menggunakan studi 

literatur dan analisis teks framing pada media cetak dan online yang 

memberitakan berita bencana, dengan pilihan kasus pada pemberitaan oleh 

Kompas. Hasil dari kajian ini sangat menarik bagi peneliti karena menunjukkan 

bahwa peran komunikasi bencana menentukan keberhasilan pemerintah untuk 

memberikan informasi bagi keamanan masyarakat dan mengatasi bencana yang 

terjadi. Kajian ini memberikan kontribusi bahwa optimalisasi komunikasi bencana 

secara terpadu penting dalam manajemen bencana, sinergi dengan pelibatan media 

massa dan masyarakat dalam distribusi informasi melalui pemanfaatan media 

(Asteria, 2016). 

Referensi lain mengenai komunikasi kebencanaan adalah artikel ilmiah 

berjudul “A revision of communication strategies for effective disaster risk 

reduction: A case study of the South Durban basin, KwaZulu-Natal, South 

Africa”, hasil karya Chris Skinner dan Renitha Rampersad. Artikel yang 

diterbitkan Jamba: Journal of Disaster Risk Studies 2014 ini membahas 

bagaimana bentuk komunikasi yang efektif bisa berdampak pada bentuk-bentuk 

komunikasi manajemen kebencanaan dan tanggap darurat, melalui media cetak 

dan elektronik. Juga bagaimana strategi komunikasi terintegrasi yang melibatkan 

banyak pemangku kepentingan berpotensi sukses.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan studi kasus area Durban 

Selatan dalam menunjukkan bagaimana analisis media, diskusi komunitas, serta 

evaluasi internal dan eksternal atas praktik yang sedang dilaksanakan oleh pelaku 

industri utama di area itu malah gagal mencapai tujuan pengurangan risiko 
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bencana yang efektif. Dari penelitian ini dicetuskan sistem baru yang 

menggabungkan media sosial sebagai bagian tidak terpisahkan dari strategi 

komunikasi keseluruhan yang bisa berdampak lebih luas (Skinner, Rampersad, 

2014). 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu itu, peneliti dapat menarik 

sebuah kesimpulan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dikembangkan 

dalam memudahkan pembaca untuk lebih memahami isi dari penelitian yang akan 

dilakukan. Setelah melakukan komparasi terhadap penelitian terdahulu, muncul 

sebuah permasalahan baru yang menurut peneliti penting untuk diangkat, yaitu 

bagaimana pelaksanaan strategi komunikasi pengurangan risiko bencana yang 

dilakukan BNPB melalui akun Instagram resminya. 

Setelah melihat kembali pada referensi penelitian lain, peneliti kembali 

menemukan menariknya topik pengurangan risiko bencana di media sosial saat 

ini. Pengurangan risiko bencana dapat diterapkan di banyak bidang karena pada 

dasarnya manusia ingin meminimalkan risiko atas aktivitas dan kehidupannya. 

Peneliti memandang bahwa pengurangan risiko dan pengelolaan media sosial 

yang baik akan membawa dampak signifikan positif bagi pribadi maupun 

organisasi/lembaga dalam kaitan komunikasi dan ilmu sosial, pengembangan 

organisasi, hingga bisnis. 

Membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kebaruan 

dalam penelitian ini lebih spesifik pada pembahasan bagaimana pelaksanaan 

strategi komunikasi yang dilakukan lembaga pemerintah dalam melakukan 

sosialisasi dan edukasi melalui media sosial Instagram. Apalagi saat ini era media 



17 

 

17 

 

sosial betul-betul luas digunakan masyarakat dan membuka jalur komunikasi 

secara bebas. 

Selain itu latar belakang munculnya ketertarikan pada penelitian ini adalah 

tidak hanya melihat dari segi teori dan strategi komunikasi. Namun, secara 

komprehensif melihat pelaksanaan komunikasi melalui pesan audio visual di 

media sosial Instagram, serta interaksi dan dialog yang terjadi di dalamnya. Hal 

ini berbeda dengan media lain yang minim proses interaksi. 

Tidak hanya menguraikan pelaksanaan strategi komunikasi dalam 

sosialisasi dan edukasi masyarakat, hal menarik lain adalah peneliti juga 

mencermati potensi ancaman terhadap pelaksanaan strategi itu yakni merebaknya 

berita tidak benar (hoax), sebagai dampak dari kebebasan bermedia sosial. Berita 

hoax harus dicegah karena sangat merugikan masyarakat banyak, apalagi dalam 

situasi ketidakpastian akibat terjadi bencana. Hal ini berarti penelitian ini juga 

menambah referensi topik strategi komunikasi melalui Instagram dan kaitannya 

dengan pengelolaan akurasi informasi melalui contoh yang dilakukan oleh BNPB. 

Melalui BNPB itu, peneliti mencermati bahwa setiap lembaga negara 

harus melaksanakan prinsip akurasi dan transparansi informasi. Tidak hanya 

lembaga negara, individu pun harus menjunjung tinggi prinsip akurasi informasi 

di media sosial sehingga mengurangi peluang terjadinya berita tidak benar (hoax).  

 

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

Penelitian ini melihat sejauh mana akun Instagram @bnpb_indonesia 

dimanfaatkan untuk sarana sosialisasi, edukasi, dan menampung aspirasi 

masyarakat, serta kontribusinya guna mewujudkan tujuan pengurangan risiko 
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bencana. Maka pertanyaan penelitian ini adalah: “Bagaimana pelaksanaan 

strategi komunikasi pengurangan risiko bencana oleh BPNB melalui 

Instagram @bnpb_indonesia?” 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi banyak lembaga pemerintah 

maupun swasta, terkait strategi pengelolaan media sosial Instagram, serta 

pemaknaan interaksi melalui media sosial secara kualitatif. Penelitian ini berfokus 

pada identifikasi masalah yang terletak pada objek penelitian yakni strategi 

komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam mengelola pesan 

pengurangan risiko bencana melalui akun Instagram. 

Dalam penelitian ini, data primer diambil dari wawancara terhadap 

sejumlah narasumber, dan dijadikan fokus analisis temuan hasil penelitian. 

Wawancara dilakukan kepada tiga narasumber yang bersangkutan langsung 

dengan akun Instagram @bnpb_indonesia sehingga bisa diperoleh triangulasi 

dalam pengolahan data primer. 

Peneliti merumuskan masalah yang terdapat dalam fokus penelitian ini 

adalah bagaimana pelaksanaan strategi komunikasi pengurangan risiko bencana 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui akun Instagram 

@bnpb_indonesia pasca peristiwa Tsunami Selat Sunda Desember 2018. 

Pemilihan momentum Tsunami Selat Sunda Desember 2018 berdasarkan 

pertimbangan momentum itu menjadi titik tolak semakin fokusnya BNPB pada 

target-target program pengurangan risiko bencana. 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Segala bentuk komunikasi hubungan masyarakat dari lembaga pemerintah 

merupakan bentuk interaksi dengan masyarakat. Maka dari itu, tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara sosial, penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi 

dalam mencermati perencanaan, pelaksanaan, dan transparansi suatu 

lembaga pemerintah yang melakukan komunikasi hubungan 

masyarakat dengan memanfaatkan jejaring sosial Instagram. 

2. Secara akademik, penelitian ini bisa digunakan sebagai rujukan bagi 

penelitian selanjutnya yang akan membedah strategi komunikasi 

kehumasan lembaga pemerintah.  

 

1.4 Signifikansi Penelitian 

Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, 

menganalisis strategi dan aksi lembaga pemerintah dalam menyampaikan pesan 

dan informasi mengarusutamakan tema pengurangan risiko bencana. Selain itu 

penelitian ini bisa digunakan untuk bahan evaluasi terhadap media sosial lembaga 

pemerintah, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat yang memerlukan 

interaksi dengan media sosial lembaga negara. 

Hal tersebut akan sangat menarik dipelajari karena BNPB adalah lembaga 

negara yang bertanggung jawab melayani publik khususnya membangun 

ketangguhan dan kemampuan pengurangan risiko bencana di tengah masyarakat 

yang semakin kritis dan mudah menyampaikan pendapat melalui media sosial. 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan masukan untuk: 
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1. Menjadi satu model lembaga pemerintah yang membangun partisipasi 

masyarakat dengan baik dan diharapkan konsisten dalam 

pelaksanaannya. Strategi komunikasi dan media sosial yang digunakan 

dapat menjadi contoh dan masukan yang bisa dilaksanakan oleh 

lembaga lain dalam memastikan partisipasi masyarakat. 

2. Menjadi masukan untuk usulan kebijakan mengenai partisipasi 

masyarakat. 

3. Strategi komunikasi BNPB bisa menjadi model baru komunikasi 

pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan media sosial 

Instagram.  

 

1.5 Subjek dan Lokasi Penelitian  

1.5.1 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

 Badan nasional ini dibentuk karena perkembangan penanggulangan 

bencana sejak masa kemerdekaan, bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di 

Samudera Hindia pada abad ke-21, dan mengantisipasi dampak bencana alam di 

masa depan. Perkembangan itu sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan 

dan paradigma penanggulangan bencana. Melihat kenyataan saat ini, dengan 

potensi berbagai bencana yang dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis, 

hidrologis, dan demografis, mendorong Indonesia untuk membangun visi untuk 

membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. 

Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. 

Wilayah yang juga terletak di antara benua Asia dan Australia dan Lautan Hindia 

dan Pasifik ini memiliki 17.508 pulau. Meskipun tersimpan kekayaan alam dan 
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keindahan pulau-pulau yang luar biasa, bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa 

wilayah nusantara ini memiliki 129 gunung api aktif, atau dikenal dengan ring of 

fire, serta terletak berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia yakni 

Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. 

Situasi ini menempatkan negara kepulauan ini berpotensi terhadap 

ancaman bencana alam. Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada di wilayah 

tropis serta kondisi hidrologis memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti 

angin puting beliung, hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Tidak 

hanya bencana alam sebagai ancaman, tetapi juga bencana non-alam sering 

melanda tanah air seperti kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, maupun 

kegagalan teknologi. 

Menghadapi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Indonesia 

membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air. Pembentukan lembaga 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari 

sistem yang telah berproses dari waktu ke waktu. 

1945–1966: Pemerintah membentuk Badan Penolong Keluarga Korban 

Perang (BPKKP). Badan yang didirikan pada 20 Agustus 1945 ini berfokus pada 

kondisi situasi perang pasca kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas untuk 

menolong para korban perang dan keluarga korban semasa perang kemerdekaan. 

1966–1967: Pemerintah membentuk Badan Pertimbangan 

Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) melalui Keputusan Presiden 

Nomor 256 Tahun 1966. Penanggung jawab untuk lembaga kebencanaan ini 

adalah Menteri Sosial. Aktivitas BP2BAP berperan pada penanggulangan tanggap 

darurat dan bantuan korban bencana. Melalui keputusan ini, paradigma 
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penanggulangan bencana berkembang tidak hanya berfokus pada bencana yang 

disebabkan manusia tetapi juga bencana alam. 

1967–1979: Frekuensi kejadian bencana alam terus meningkat dalam 

periode ini. Penanganan bencana secara serius dan terkoordinasi sangat 

dibutuhkan. Maka pada tahun 1967 Presidium Kabinet mengeluarkan Keputusan 

Nomor 14/U/KEP/I/1967 yang bertujuan untuk membentuk Tim Koordinasi 

Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA). 

1979–1990: Pada periode ini Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan 

Bencana Alam (TKP2BA) ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Nasional 

Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA) yang diketuai oleh Menteri 

Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan dibentuk dengan Keputusan Presiden 

Nomor 28 tahun 1979. Aktivitas manajemen bencana mencakup pada tahap 

pencegahan, penanganan darurat, dan rehabilitasi. Sebagai penjabaran operasional 

dari Keputusan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan instruksi Nomor 

27 tahun 1979 membentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan 

Bencana Alam (Satkorlak PBA) untuk setiap provinsi. 

1990–2000: Bencana tidak hanya disebabkan karena alam tetapi juga non-

alam serta sosial. Bencana non-alam seperti kecelakaan transportasi, kegagalan 

teknologi, dan konflik sosial mewarnai pemikiran penanggulangan bencana pada 

periode ini. Hal tersebut yang melatarbelakangi penyempurnaan Badan 

Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam menjadi Badan Koordinasi 

Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Melalui Keputusan Presiden 

Nomor 43 Tahun 1990, lingkup tugas dari Bakornas PB diperluas dan tidak hanya 

berfokus pada bencana alam tetapi juga non-alam dan sosial. Hal ini ditegaskan 
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kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999. Penanggulangan 

bencana memerlukan penanganan lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas disiplin 

yang terkoordinasi. 

2000–2005: Indonesia mengalami krisis multidimensi sebelum periode ini. 

Bencana sosial yang terjadi di beberapa tempat kemudian memunculkan 

permasalahan baru. Permasalahan tersebut membutuhkan penanganan khusus 

karena terkait dengan pengungsian. Oleh karena itu, Bakornas PB kemudian 

dikembangkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan 

Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Kebijakan tersebut tertuang dalam 

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan 

Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001. 

2005–2008: Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan 

sekitarnya pada tahun 2004 telah mendorong perhatian serius Pemerintah 

Indonesia dan dunia internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. 

Menindaklanjuti situasi saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan 

Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan 

Bencana (Bakornas PB). Badan ini memiliki fungsi koordinasi yang didukung 

oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana. Sejalan 

dengan hal itu, pendekatan paradigma pengurangan resiko bencana menjadi 

perhatian utama. 

2008-sekarang: Dalam merespon sistem penanggulangan bencana saat 

itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun 

penganggaran. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 

Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan 
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Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan 

unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi 

pengkoordinasian pelaksanaan kegiataan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu, dan menyeluruh. 

 

1.5.2 Visi dan Misi serta Tugas dan Fungsi BNPB 

Visi BNPB adalah ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Sementara 

misi BNPB adalah: 

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya 

pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 

menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional; 

2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan 

efisien; 

3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana 

melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi 

dan berdimensi pengurangan risiko bencana; 

4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana; 

5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan 

prinsip good governance.  

Adapun tugas pokok BNPB adalah: 
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1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan 

darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; 

2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada 

masyarakat; 

4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden 

setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi 

darurat bencana; 

5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan 

nasional dan internasional; 

6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan 

8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah. 

 

Sementara dijelaskan pula fungsi BNPB adalah sebagai berikut: 

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan 

efisien; dan 
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2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu, dan menyeluruh. 

 

1.5.3 Struktur Organisasi 

 

 

1.5.4 Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan  

Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (dahulu dinamai 

Pusat Data, Informasi, dan Humas) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

pengelolaan data dan informasi, pengembangan basis data dan sistem informasi, 
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serta pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang penanggulangan bencana 

(BNPB, 2018). Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Data, Informasi dan 

Komunikasi Kebencanaan menyelenggarakan fungsi: 

1. penyusunan rencana dan program pengelolaan data, informasi dan humas 

di bidang penanggulangan bencana; 

2. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data spasial dan 

statistik; 

3. penyusunan, pembinaan dan pengembangan basis data penanggulangan 

bencana; 

4. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian informasi di bidang 

kebencanaan; 

5. penyusunan, pembinaan dan pengembangan sistem informasi 

penanggulangan bencana; 

6. pengelolaan dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi; 

7. penyiapan hubungan dengan pers dan media, serta pengelolaan 

dokumentasi penanggulangan bencana; 

8. penyiapan urusan penerangan kepada masyarakat di bidang 

penanggulangan bencana serta pengelolaan perpustakaan; 

9. evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan data, informasi dan humas 

di bidang penanggulangan bencana. 

 

Selanjutnya Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan terdiri 

dari bagian-bagian sebagai berikut: 

a. Bidang Data 
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b. Bidang Informasi 

c. Bidang Komunikasi 

d. Subbagian Tata Usaha 

Bidang Komunikasi bertugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan 

rencana dan program kehumasan, melaksanakan hubungan dengan pers dan 

media, pengelolaan dokumentasi, penerangan kepada masyarakat di bidang 

penanggulangan bencana dan pengelolaan perpustakaan, serta evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaannya. Mencermati struktur organisasi ini, informasi dan 

komunikasi pengurangan risiko bencana termasuk pengelolaan media sosial 

Instagram menjadi tanggung jawab Bidang Komunikasi.  

 

1.5.5 Strategi Komunikasi 

 Sebagai badan nasional yang bertanggung jawab melakukan penyiapan 

masyarakat dan melakukan upaya untuk mengurangi risiko bencana, BNPB 

menggunakan banyak media termasuk media sosial Instagram untuk menjangkau 

seluas mungkin masyarakat. BNPB termasuk rajin mengunggah pesan dan 

informasi terkait pengurangan risiko bencana, juga menanggapi isu dan berita 

terkait hal itu. 

 Komunikasi untuk fungsi sosialisasi dan edukasi masyarakat ini 

berhadapan dengan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sangat heterogen, 

terdiri dari berbagai macam budaya. Terdapat banyak suku bangsa, ras, sub-

kultur, agama, latar belakang kedaerahan, latar belakang pendidikan, dan 

sebagainya yang semua itu menjadi karakter masyarakat. Oleh karena itu, 
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komunikasi antarbudaya harus menjadi perhatian demi kelancaran proses 

komunikasi. 

 Komunikasi antarbudaya, menurut Liliweri (2009:12-13), merupakan  

interaksi dan komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh beberapa orang yang 

memilki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Komunikasi antarbudaya 

terjadi 

bila produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah 

anggota suatu budaya lainnya. 

 Masih menurut Liliweri (2014), budaya dalam komunikasi antarbudaya 

tidak hanya terbatas pada adat-istiadat, tari-tarian ataupun hasil kesenian lainnya. 

Budaya dalam komunikasi antarbudaya adalah yang mewujud pada aspek material 

kebudayaan atau kebudayaan dalam bentuk benda-benda konkret dan aspek non-

material yaitu kebudayaan dalam bentuk kaidah dan nilai kemasyarakatan untuk 

mengatur hubungan yang lebih luas termasuk agama, ideologi, kesenian dan 

semua unsur yang merupakan ekspresi jiwa manusia.  

Selanjutnya untuk keberhasilan proses komunikasi, perlu diperhatikan 

prinsip-prinsip komunikasi antarbudaya. Menurut Suranto, prinsip berkomunikasi 

dengan berbagai pihak yang berbeda latar belakang itu (Suranto 2010) adalah 

sebagai berikut: 

1. Komunikasi hendak meraih tujuan tertentu. Artinya, setiap proses 

komunikasi pastilah terkait dengan adanya tujuan atau harapan tertentu. 

Apabila tujuan aktivitas komunikasi sudah ditentukan, kita akan 

merancang suatu strategi komunikasi yang relevan. Dalam hal ini, ada cara 

yang bisa dilakukan untuk mendefinisikan tujuan berkomunikasi, yaitu 
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kondisi yang diinginkan untuk terjadi dan memastikan apakah tujuan itu 

berpeluang untuk berhasil atau tidak. 

2. Komunikasi adalah suatu proses. Artinya komunikasi adalah kegiatan 

dinamis yang berlangsung secara berkesinambungan. Di samping itu, 

komunikasi juga menunjukan suasana aktif diawali dari seorang 

komunikator menciptakan dan menyampaikan pesan, menerima umpan 

balik dan begitu seterusnya yang pada hakikatnya menggambarkan suatu 

proses yang senantiasa berkesinambungan. 

3. Komunikasi adalah sistem transaksional informasi. Dari proses 

komunikasi dapat diidentifikasi adanya unsur atau komponen yang terlibat 

di dalamnya, mulai dari komunikator, pesan, sampai komunikan. Setiap 

komponen memiliki tugas atau karakter yang berbeda, namun saling 

mendukung terjadinya sebuah proses transaksi yang dinamakan 

komunikasi. Dari proses komunikasi tersebut, yang ditransaksikan adalah 

pesan atau informan. 

4. Karakteristik komunikan penting untuk diperhatikan. Setiap pesan yang 

kita sampaikan, karena berkomunikasi dengan setiap orang mensyaratkan 

satu pendekatan yang berbeda dan kemungkinan akan mendapatkan hasil 

yang berbeda-beda pula. Dengan kata lain, karakteristik komunikan 

merupakan informan yang sangat berharga untuk dapat mengorganisirkan 

pesan relevan dengan karakteristik komunikan tersebut. 

5. Komunikasi perlu dukungan saluran (channel) yang relevan. Artinya ada 

beberapa saluran komunikasi baik secara lisan maupun tertulis yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesan. 



31 

 

31 

 

6. Adanya efek komunikasi yang sesuai maupun tidak sesuai dengan yang 

dikehendaki. Salah satu karakteristik komunikasi antarmanusia (human 

communication) menegaskan, bahwa tindak komunikasi akan mempunyai 

efek yang dikehendaki (intentional efek) dan efek yang tidak dikehendaki 

(unintentional effect). Pernyataan tersebut bermakna, bahwa apa yang kita 

lakukan pada orang lain tidak selalu diinterpretasi dan sama seperti yang 

kita kehendaki. 

7. Adanya perbedaan latar belakang sosial budaya. Setiap orang memiliki 

latar belakang sosial budaya yang unik, berbeda dengan orang lain. 

Adanya perbedaan latar belakang budaya dapat menimbulkan kesulitan 

dalam berkomunikasi, karena terjadinya perbedaan perbedaan penafsiran 

atau interpretasi atas pesan dan simbol yang di gunakan dalam komunikasi 

itu. 

 

Memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, strategi komunikasi sangat 

penting untuk keberhasilan program pengurangan risiko bencana. Maka BNPB 

perlu memiliki dan melaksanakan strategi komunikasi yang jelas dan realistis 

sesuai dengan kondisi masyarakat heterogen. 

Selain heterogennya masyarakat, tantangan lain bagi strategi komunikasi 

adalah banyak beredar informasi menyesatkan, tidak benar, ataupun hoax terkait 

kebencanaan. Kondisi ini terjadi salah satunya sebagai dampak dari semakin 

mudah dan meluasnya penggunaan media sosial. Bagi masyarakat, media sosial 

adalah alat untuk menyebarluaskan informasi yang bermanfaat bagi banyak pihak 



32 

 

32 

 

untuk ditindaklanjuti. Misalnya tindak lanjut antisipasi atau penanganan bencana 

(Dewi, 2018). 

Akan tetapi karena begitu mudahnya, sering terjadi informasi yang 

disampaikan melalui media sosial banyak mengandung ketidakakuratan dan 

ketidakjelasan sumber. Akibatnya media sosial justru membuat kepanikan dan 

ketakutan tengah masyarakat. Dalam beberapa kasus gempa di tanah air, begitu 

banyak berita hoax yang menyebutkan bahwa akan ada gempa susulan berpotensi 

tsunami yang membahayakan daerah tertentu. Hal ini tentu akan mengganggu 

upaya penanganan bencana. 

Bahwa media sosial adalah salah satu faktor pencetus kepanikan dan 

ketakutan, didukung hasil survei yang dilakukakan oleh Center of International 

Governance Innovation (CIGI) dan Ipsos tahun 2016 yang dikutip dari Kompas. 

Menurut survei itu, sebanyak 65 persen dari pengguna internet di Indonesia 

percaya dengan kebenaran informasi di dunia maya, tanpa check and recheck, 

hingga dalam hitungan detik informasi tersebut tersebar. Kebiasaan buruk ini 

dimanfaatkan oleh oknum-oknum sebagai celah untuk menyebarkan hoax, konten 

yang tidak bertanggung jawab (Erdianto, 2017). 

Penelitian ini akan mengelaborasi lebih jauh bagaimana pelaksanaan 

strategi komunikasi untuk counter hoax kebencanaan, serta menggerakkan 

masyarakat untuk proaktif terlibat dalam pengurangan risiko bencana.   

  Dengan mempertimbangkan situasi kondisi tersebut di atas, BNPB 

melalui Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan harus bisa 

berkomunikasi, menjelaskan, dan meyakinkan masyarakat perihal pengurangan 
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risiko bencana. Strategi komunikasi yang digunakan harus bisa menjawab semua 

tantangan dan hambatan itu. 

 

1.6 Objek Penelitian 

 Dengan pendekatan kehumasan, model komunikasi dua arah simetris, dan 

Teori Ekologi Media, penelitian ini memberi gambaran segala aktivitas produksi, 

unggahan, dan penyebarluasan pesan, serta interaksi dalam akun Instagram resmi 

@bnpb_indonesia. Segala aktivitas Badan Nasional Penanggulangan Bencana di 

akun instagramnya, merupakan salah satu upaya kehumasan melalui suatu strategi 

komunikasi dengan media sosial. 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui Pusat Data, 

Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan. Hal ini dilakukan dengan cara 

pengamatan atau observasi terhadap data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari hasil wawancara dengan tiga narasumber yang terkait. Sementara 

data sekunder diperoleh melalui konten pada akun Instagram @bnpb_indonesia. 

 Dengan demikian, objek dari penelitian ini adalah strategi komunikasi 

pengelolaan pesan pengurangan risiko bencana yang dilakukan BNPB melalui 

akun media sosial Instagram.  

 

1.7 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah para pimpinan BNPB yakni Kepala Pusat Data, 

Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, termasuk Kepala Bidang Komunikasi 

Kebencanaan dan Kepala Sub-bidang Pemberitaan dan Publikasi Kebencanaan. 


