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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2 Komunikasi: Definisi dan Strategi 

2.1 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi berasal dari bahasa latin “Communicare atau 

Communis” sedangkan dalam bahasa inggris communication. Istilah ini 

memiliki arti yaitu sama, yang berarti sama makna dan tujuan. 

Dalam buku Mulyana (2010 : 46) menjelaskan tentang pengertian 

komunikasi. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa inggris 

berasal dari kata latin Communis yang berarti “sama”, communico, 

communication, atau communicare yang berarti “membuat sama” (to make 

common).  

Pendapat menurut Everett M. Rogers yang mengatakan bahwa 

komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada 

suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku 

mereka (Nurudin, 2016 : 38).  

Ada pun pendapat lain yang dikutip dalam buku pengantar ilmu 

Komunikasi Hafied Cangara (2011 : 19) Harold D. Lasswell mendefinisikan 

komunikasi adalah tindakan yang menjawab pertanyaan  

“Siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui 

saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya”.  

Selain itu ada pula definisi lain menurut Carl L Hovland dalam buku 

ilmu komunikasi Deddy Mulyana (2010 : 62), Komunikasi adalah proses 
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yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan 

untuk mengubah perilaku orang lain. 

Beberapa definisi dari komunikasi menurut para ahli sebagai berikut 

(Mulyana, 2010 : 68-76): 

1. John R. Wenburg dan William W. Wilmot: “Komunikasi adalah usaha 

untuk memperoleh makna”. 

2. Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson: “Komunikasi adalah proses 

memahami dan berbagi makna”. 

3. Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss: “Komunikasi adalah proses 

pembentukan makna di antara dua orang atau lebih”. 

4. Diana K. Ivy dan Phil Backlund: “Komunikasi adalah proses yang terus 

berlangsung dan dinamis menerima dan mengirim pesan dengan tujuan 

berbagi makna”. 

Penjelasan dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

adalah proses penyaluran informasi dan seseorang atau ke orang lain dengan 

tujuan menyampaikan pesan yang dapat dipahami atau interaksi yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih individu, sehingga pesan dari 

komunikator kepada komunikan atau sebaliknya ada timbal balik yang 

dilakukan. 

2.2 Fungsi Komunikasi 

Komunikasi ada beberapa fungsi, pertama yaitu fungsi isi, untuk 

mnyelesaikan tugas-tugas yang penting. Kedua fungsi hubungan yang 

bertujuan untuk menciptakan dan juga memupuk hubungan dengan orang 

lain (Mulyana, 2010 : 4). Kutipan dalam buku Mulyana (2010:5) menurut 
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Redolph F. Verdeber bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi. Pertama, 

fungsi sosial yakni bertujuan untuk kesengan, untuk menunjukan ikatan 

dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Kedua, fungsi 

pengambilan keputusan yakni memutuskan untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu aktivitas pada saat tertentu. 

Pendapat lain dari William I. Gorden mengemukakan empat fungsi 

dari komunikasi sebagai berikut (Mulyana, 2010 : 5). 

1. Komunikasi Sosial : 

Fungsi komunikasi sosial yang mengisyaratkan bahwa komunikasi 

penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk 

keberlangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari 

tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur 

dan memupuk hubungan dengan orang lain. Maksud dari fungsi ini kita 

dapat mengetahui bagaimana seseorang mampu bersosialisasi dan 

beradaptasi dengan lingkungannya. (Mulyana, 2010 : 6-24) 

2. Komunikasi Ekspresif : 

Dalam fungsi ini pun saling berkaitan dengan komunikasi sosial, 

komunikasi ekspresif yang dapat kita lakukan baik sendirian ataupun 

dalam kelompok. Fungsi komunikasi ini tidak sepenuhnya bertujuan 

untuk mempengaruhi orang lain, tetapi dapat dilakukan sejauh 

komunikasi tersebut menjadi instrument untuk menyampaikan 

perasaan-perasaan (emosi) kita. (Mulyana, 2010 : 24-27) 
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3. Komunikasi Ritual : 

Fungsi ini juga berkaitan dengan komunikasi ekspresif, komunikasi 

ritual yang biasanya dilakukan secara kolektif. Salah satu contoh dari 

komunikasi ritual adalah kelahiran, sunatan, natal, idul fitri/adha atau 

pernikahan. Dalam acara-acara orang biasanya mengucapkan kata-kata 

atau menampilkan perilaku simbolik. Komunikasi ritual juga sering 

bersifat ekspresif, menyatakan perasaan terdalam kepada seseorang. 

Kegiatan ritual memungkinkan para pesertanya berbagi komitmen 

emosional dan menjadi perekat bagi kepanduan mereka, juga bisa 

menjadi sebagai pengabdian kepada kelompok. (Mulyana, 2010 : 27-33) 

4. Komunikasi Instrumental : 

Ada beberapa tujuan umum dari komunikasi instrumental yaitu 

menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan 

keyakinan, mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga 

menghibur. Sebagai instrument, komunikasi tidak saja kita gunakan 

untuk menciptakan dan membangun hubungan, namun juga untuk 

menghancurkan hubungan tersebut. (Mulyana, 2010 : 33-38) 

Suatu fungsi peristiwa komunikasi tampaknya tidak sama sekali 

independen, namun juga saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, 

walaupun biasanya terdapat satu fungsi yang lebih dominan dibandingkan 

dengan fungsi yang lainnya. Dalam penelitian ini fungsi yang lebih dominan 

adalah fungsi sosial berkaitan dengan fungsi ekspresif dan instrumental, 

dimana fungsi ini menggambarkan bagaimana strategi komunikasi badan 

penanggulangan bencana daerah provinsi kepulauan bangka belitung dalam 
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Gambar 2.1 : Unsur-Unsur Komunikasi 

 

memberikan sosialisai bencana banjir atau pelayanan pencegahan dan 

kesiagaan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana banjir agar 

mulai sedikit demi sedikit berkurang korbannya. 

2.3 Unsur-unsur Komunikasi  

Ada beberapa unsur elemen dalam komunikasi, diantaranya adalah 

adanya Sumber, pesan, media, penerima dan efek. Dalam mendefinisikan 

unsur-unsur komunikasi terdapat banyak pandangan diantara para ahli, ada 

yang menilai unsur atau elemen yang mendukung komunikasi cukup 

didukung oleh tiga unsur, sementara ada pula yang menambahkan umpan 

balik dan lingkungan selain kelim unsur di atas. 

David K. Berlo dalam Cangara (2011 : 23) membuat formula 

komunikasi yang sederhana, formula ini dikenal dengan “SMCR”, yakni 

Source (Pengirim), Message (Pesan), Channel (Saluran-Media) dan 

Receiver (Penerima).  

Selain itu perkembangan terakhir adalah munculnya pandangan dari 

Joseph de Vito, K. Sereno dan Erika Vora yang menilai faktor lingkungan 

merupakan unsur yang tidak kalah pentingnya dalam sebuah proses 

Komunikasi. 

Apabila unsur-unsur komunikasi diatas dilukiskan pada gambar, 

hubungan antar unsur dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

Sumber Pesan Media Penerima Efek 

Umpan Balik 

Lingkungan 

Sumber: Cangara (2011:23) 
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Definisi dari berbagai unsur tersebut adalah : 

1) Sumber 

Semua peristiwa dalam komunikasi melibatkan sumber sebagai pembuat 

atau pengirim informasi. Maka dari itu sumber merupakan pihak yang ingin 

menyampaikan informasi yang akan disampaikan kepada penerima. 

2) Pesan. 

Pesan adalah sesuatu yang ingin disampaikan pengirim kepada penerima. 

Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka maupun melalui media 

komunikasi. Pesan dapat berisi pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau 

propaganda. 

3) Media 

Media dalam hal unsur komunikasi adalah alat yang digunakan untuk 

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat banyak pendapat 

mengenai saluran atau media. Ada yang menilai bahwa media bisa bermacam-

macam bentuknya, misalnya dalam komunikasi antarpribadi pancaindra dianggap 

sebagai media komunikasi. Selain indra manusia ada juga saluran komunikasi 

seperti telepon, surat, telegram yang digolongkan sebagai media komunikasi 

antarpribadi. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa media merupakan alat 

atau saluran yang digunakan oleh sumber dalam menyampaikan pesan kepada 

penerima. 

4) Penerima 

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan oleh sumber, penerima 

bisa terdiri atas satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, partai maupun 
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negara. Penerima merupakan elemen yang penting dalam proses komunikasi, 

karena dialah yang menjadi sasaran dalam proses komunikasi.  

Jika suatu pesan tidak diterima oleh penerima, maka akan menimbulkan 

berbagai macam masalah. 

5) Pengaruh 

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dirasakan, dipikirkan, 

dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh bisa 

terjadi pada tahap pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang (De Fleur, 1982). 

Maka dari itu pengaruh dapat diartikan sebagai perubahan atau penguatan 

keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang akibat penerimaan 

pesan. 

6) Tanggapan Balik 

Tanggapan balik adalah salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal 

dari penerima, namun bisa pula umpan balik bisa juga berasal dari unsur lain seperti 

pesan dan media, meskipun pesan dari sumber belum diterima oleh komunikan, 

karena gangguan komunikasi, hal tersebut juga termasuk dalam timbal balik. 

7) Lingkungan 

Lingkungan adalah situasi atau faktor-faktor tertentu yang dapat 

mempengaruhi jalnnnya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkon menjadi 

empat macam, diantaranya : linkungan fisik, lingkungan sosial budaya, 

lingkungan psikologis, dan dimensi waktu. 

Lingkungan fisik menunjukkan suatu proses komunikasi dapat terjadi 

apabila tidak terjadi rintangan fisik, misalnya geografis. Komunikasi sering sulit 
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karena faktor yang jauh dimana tidak tersedia fasilitas komunikasi seperti pos, 

telepon ataupun jalan raya. 

Lingkungan sosial menunjukkan faktor sosial budaya, ekonomi dan 

politik yang bisa menjadi kendala terjadinya komunikasi, misalnya perbedaan 

bahasa, kepercayaan, adat istiadat, maupun status sosial. 

Dimensi waktu menunjukkan situasi yang tepat untuk melakukan 

kegiatan komunikasi. Banyak proses komunikasi tertunda karena pertimbangan 

waktu. Setiap unsur memiliki peranan yang penting dalam proses komunikasi, 

bahkan setiap unsur saling mempengaruhi unsur yang lainnya. 

2.3.1 Strategi Komunikasi 

Keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh 

penentuan strategi komunikasi. Di lain pihak, jika ada strategi komunikasi yang 

baik efek dari proses komunikasi bukanlah tidak mungkin akan menimbulkan 

pengaruh negatif. Sedangkan untuk menilai proses komunikasi dapat ditelaah 

dengan menggunakan model-model komunikasi. Dalam proses kegiatan 

komunikasi yang sedang berlangsung atau sudah selesai prosesnya maka untuk 

menilai keberhasilan proses komunikasi tersebut terutama efek dari proses 

komunikasi tersebut digunakan model komunikasi. 

Strategi komunikasi merupakan paduan antara perencanaan komunikasi 

(Communication Planning) dengan manajemen komunikasi (Communication 

Management) untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Effendy, 2006:35) 

Menurut Onong untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus 

mampu menunjukan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan 

dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu 
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tergantung pada situasi dan kondisi.  Rogers dalam Cangara (2013:16) memberi 

batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rencana yang dibuat untuk 

mengubah tingkah laku manusia dalam skala lebih besar melalui transfer ide-ide 

baru. 

Sedangkan menurut seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton 

dalam Cangara (2013:61) juga membuat definisi dengan menyatakan bahwa 

strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai 

dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) 

yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. 

Jadi strategi komunikasi adalah suatu rancangan dari semua elemen 

komunikasi yang digunakan untuk mengubah perilaku dan tingkah laku 

masyarakat. 

2.3.2 Tujuan Strategi Komunikasi 

Tujuan strategi komunikasi menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan 

M. Dallas Burnett dalam bukunya Techniques for Effective Communication 

(Abidin, 2015: 115-116), mengatakan bahwa tujuan sentral dari kegiatan 

komunikasi terdiri dari tiga tujuan utama, yaitu: 

a) To secure understanding: Memastikan bahwa komunikan dapat mengerti pesan 

yang diterimanya. 

b) To establish acceptance: Setelah komunikan dapat mengerti dan menerima, 

maka penerimanya harus dibina. 

c) To motivate action: Pada akhirnya, pesan atau kegiatan tetap di motivasikan 

(dihiring). 
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Pertama, memastikan bahwa komunikan mengerti pesan yang diterima. 

Kemudian apabila pesan sudah dapat diterima dan dimengerti, maka penerimaan 

pesan harus dibina. Pada akhirnya, pesan diharapkan dapat memotivasi 

dilakukannya suatu aksi atau kegiatan. 

2.3.3 Komponen Strategi Komunikasi 

Dalam rangka menyusun strategi komunikasi diperlukan suatu pemikiran 

dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan penghambat. Akan lebih 

baik apabila dalam strategi komunikasi memperhatikan komponen-komponen 

komunikasi dan faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat setiap 

komponen tersebut. Apabila diurutkan yaitu komunikan, media, pesan, dan 

komunikator oleh Harlod D. Lasswell dalam karya Cangara Hafied (2006:47) : 

a. Mengenali Sasaran komunikasi 

Sebelum kita berkomunikasi, kita perlu mempelajari siapa yang akan 

menjadi sasaran komunikasi kita, tergantung pada tujuan komunikasi, apakah 

hanya sekedar ingin mengetahui atau agar komunikan melakukan tindakan 

tertentu. Apapun tujuannya harus selalu memperhatikan kerangka referensi dan 

faktor situasi dan kondisi dari komunikan. 

b. Pemilihan Media Komunikasi 

Untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat memilih salah satu dari 

gabungan media komunikasi, tergantung kepada tujuan, pesan yang akan 

disampaikan serta teknik yang akan digunakan. Setiap media memiliki 

kekurangan dan kelebihan masing-masing. 
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c. Pengkajian tujuan pesan komunikasi 

Pesan komunikasi memiliki tujuan tertentu. Hal tersebut menentukan 

teknik yang harus diambil, apakah menggunakan teknik informasi, persuasi 

atau teknik instruksi. 

d. Peranan komunikator dalam komunikasi 

Faktor penting dalam diri komunikator dalam melancarkan komunikasi 

diantaranya adalah daya tarik dari sumber dan kredibilitas sumber. Daya tarik 

sumber membuat komunikan merasa bahwa komunikator ikut serta dengannya, 

dengan kata lain karena kesamaan tersebut komunikan bersedia taat pada isi 

pesan yang dilancarkan komunikator. Selain itu kredibilitas sumber dapat 

membuat komunikan percaya terhadap sumber karena kemampuan atau 

kapasitas dari sumber tersebut untuk menjelaskan hal yang sesuai dengan 

keahlian dan tanggung jawabnya. 

2.4 Komunikasi Bencana : Konsep, Manajemen, Tahapan dan Jenis 

Manusia adalah representasi dari makhluk sosial yang melakukan 

komunikasi, memberikan informasi dan saling berinteraksi antara satu dengan yang 

lain. Dalam kutipan buku Mulyana (2010 : 76) Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson 

menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses memahami dan berbagi makna. 

Artinya kita tidak bisa lepas dari aktifitas komunikasi. Walaupun dengan diri 

sendiri maupun dengan orang lain. 

Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss yang dikutip oleh Mulyana 

(2010 : 76) Komunikasi adalah proses pembentukan makna di antara dua orang atau 

lebih. Dalam proses pembentukan makna, komunikator dapat menggunakan simbol 
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atau alat-alat untuk mengkomunikasikan agar pesan yang ingin disampaikan 

tercapai kepada komunikan. 

Aktivitas komunikasi kini sudah menjadi universal bagi masyarakat. Secara 

langsung atau tidak langsung komunikasi sangat penting untuk penyampaian 

manajemen darurat bencana. Dalam UU No 24 tahun 2007 pasal 26 disebutkan 

bahwa Masyarakat Mempunyai Hak yaitu mendapatkan informasi secara tertulis 

atau lisan tentang kebijakan Penanggulangan Bencana. 

Definisi bencana dalam UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

factor alam atau factor non-alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban bencana jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda dan dampak psikologis. Sedangkan Penanggulangan Bencana adalah 

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko 

timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggapan darurat dan 

rehabilitasi. 

Bencana suatu peristiwa yang tidak bisa kita duga karena ketika suatu 

bencana terjadi, dapat menelan korban dan kerusakan. Namun masyarakat mampu 

menilai sendiri terhadap fenomena bencana yang akan menyebabkan kerugian, 

kerusakan dan penderitaan bagi masyarakat. 

Dalam buku kutipan Rudianto (2015 : 54) Haddow & Haddow (2008) 

menjelaskan adanya 5 tahapan utama dalam membangun komunikasi bencana yang 

efektif: 
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1. Costumer Focus 

Memahami informasi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam hal ini 

masyarakat dan relawan. Harus dibangun mekanisme komunikasi yang 

menjamin informasi disampaikan dengan tepat dan akurat. 

2. Leadership Commitment 

Pemimpin yang berperan dalam tanggapan darurat harus memiliki komitmen 

untuk melakukan komunikasi efektif dan terlibat aktif dalam proses 

komunikasi. 

3. Inclusion of Communication is in Planning and Operations 

Spesialis komunikasi harus dilibatkan dalam semua perencanaan dan operasi 

darurat untuk memastikan bahwa mengkomunikasikan informasi yang tepat 

waktu dan akurat harus dipertimbangkan saat keputusan tindakan 

diperimbangkan. 

4. Situational Awarness 

Komunikasi efektif didasari oleh pengumpulan, analisis dan diseminasi 

informasi yang terkendali terkait bencana. Prinsip komunikasi efektif seperti 

transparasi dan dapat dipercaya menjadi kunci. 

5. Media Partnership 

Media seperti televisi, surat kabar, radio dan lainnya adalah media yang sangat 

penting untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada public. Kerjasama 

dengan menyangkut kesepahaman tentang kebutuhan media dengan tim yang 

terlatih untuk bekerjasama dengan media untuk mendapatkan informasi dan 

menyebarkan kepada public. 
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Untuk membangun komunikasi kepada masyarakat, informasi atau pesan 

yang disampaikan harus tepat dan akurat, agar tidak terjadi kekeliruan dalam hal 

penyampaian informasi atau pesan dan tidak menimbulkan pemahaman masyarakat 

yang berbeda-beda (miscommunication). Apabila terjadi perbedaan pemahaman 

oleh masyarakat, maka ini bisa menjadi hambatan gangguan dalam komunikasi. 

Ketika bencana terjadi ada gangguan dalam komunikasi, dapat 

menimbulkan korban jiwa, korban luka – luka, kerusakan bangunan dan kerusakan 

lainnya. Kesalahan informasi, keterbatasan pengetahuan dan tidak ada koordinasi 

kepada masyarakat akan menyebabkan keadaan terjadinya bencana semakin kacau. 

Maka dari itu tanpa komunikasi dan koordinasi yang baik dalam Penanggulangan 

Bencana tidak akan berjalan dengan efektif. 

Hambatan komunikasi dalam tahapan pengambilan keputusan diperlukan 

elemen – elemen komunikasi yang termasuk didalam semua organisasi, kegiatan, 

rencana dan operasi agar informasi atau pesan penanggulangan bencana 

tersampaikan secara efektif. 

2.4.1 Konsep Manajemen Komunikasi Bencana 

Kata Manajemen berasal dari manage dan didalam bahasa Latin manus, 

yang berarti memimpin, mengarahkan, mengatur dan membimbing. Menurut 

George R. Terry dalam kutipan buku Suprapto (2009 : 122) mendefinisikan 

manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan – 

tindakan : perencanaan, pengorganisasian, penggiat, dan pengawasan yang 

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran – sasaran yang telah 

ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber 
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lainnya. Hal ini dapat mengurangi resiko jika terjadi hal-hal yang mungkin tidak 

diinginkan. 

Manajemen diperlukan sangat penting bagi semua organisasi, Carter (1991) 

Dalam manajemen terdapat empat fungsi pokok yaitu fungsi perencanaan, fungsi 

pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Sama dengan 

manajemen komunikasi bencana, diperlukan juga empat fungsi tersebut. Tanpa 

manajemen komunikasi bencana, semua pencapaian tujuan akan terhambat.  

Dalam jurnal manajemen komunikasi bencana Lestari (2011 : 85-86) 

menjelaskan ada tiga alasan utama mengapa manajemen penting bagi sebuah 

organisasi. Pertama: untuk mencapai tujuan; Kedua: untuk menjaga keseimbangan 

di antara tujuan – tujuan, sasaran – sasaran dan kegiatan – kegiatan dari pihak yang 

berkepentingan dalam organisasi; Ketiga: untuk mencapai efesiensi dan efektivitas. 

Inti dari manajemen yaitu suatu program yang terorganisir, terencana dan 

terimplementasi secara efektif dan efisien serta dievaluasi untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu.  

2.4.2 Manajemen Komunikasi Bencana 

Secara sederhana Manajemen Komunikasi merupakan manajemen yang 

diterapkan pada proses komunikasi. Dengan menggunakan manajemen sebagai 

acuan manusia untuk berkomunikasi untuk mencapai tujuan komunikasi. Hal ini 

memudahkan kita untuk berkomunikasi dalam penyampaian pesan agar pesan yang 

nantinya sudah direncakan bisa tepat sasaran. 

Manajemen komunikasi bencana melibatkan perencanaan, pengorganisasian, 

atau koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Keterlibatan dan koordinasi antar pihak 

pemerintah, lembaga berwenang, masyarakat dan LSM, donatur dan relawan. 



22 

 

Dalam manajemen komunikasi bencana sangat dibutuhkan guna membangun suatu 

komunikasi bencana. Berikut Manajemen Komunikasi bencana : 
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Gambar 2.2: Manajemen Komunikasi Bencana 

 

 

  

Komunikator 

BNPB 

BPB Provinsi 

BBP Kabuptaen/Kota 

Pesan 

 Kebijakan penanganan bencana (tanggap darurat, 

rehabilitasi dan rekonstruksi) 

 Kebijakan kesiapsiagaan menghadapi bencan 

Media 

Tatap muka dan Media Komunikasi 

Komunikan 

Satgas PB 

Komunikator 

Umpan Balik 

Laporan pelaksanaan 

program penanganan 

bencana (tanggap darurat, 

rehabilitasi dan 

rekonstruksi) kesiapsiagaan 

menghadapi bencana.  

Pesan 

A. Program penanganan bencana (tanggap darurat, 

rehabilitasi dan rekonstruksi) 

B. Program kesiapsiagaan menghadapi bencana 

Media 

Tatap muka dan Media Komunikasi 

Komunikan 

Pemuka pendapat / koordinator KMPB 

Komunikator 

Pesan 

C. Program penanganan bencana (tanggap darurat, 

rehabilitasi dan rekonstruksi) 

D. Program kesiapsiagaan menghadapi bencana 

Umpan Balik 
Data jumlah korban, 

kerusakan perumahan, 

kerusakan fasilitas umum, 

aspirasi masyarakat serta 

ketersediaan sumber daya 

lokal untuk pangan dan 

kesiapsiagaan menghadapi 

bencana  

Media 

Tatap muka dan Media Komunikasi 

Komunikan 

Masyarakat korban Bencana 

Umpan Balik 

Informasi jumlah korban, 

kerusakan perumahan, 

kerusakan fasilitas umum, 

aspirasi masyarakat serta 

ketersediaan sumber daya 

lokal untuk pangan dan 

kesiapsiagaan menghadapi 

bencana  

Sumber : Lestari (2013:141) 



24 

 

Menurut Lestari Koordinasi memerlukan :  

a. Manajemen penanggulangan masalah bencana yang baik 

b. Adanya tujuan, peran dan tanggung jawab yang jelas dari organisasi 

c. Sumber daya dan waktu yang akan membuat koordinasi berjalan. 

d. Jalannya koordinasi berdasarkan adanya pertukaran informasi dari berbagai 

sumber informasi yang berbeda 

Guna memperoleh efektifas dan optimalisasi sumberdaya diperlukan 

persyaratan tertentu antara lain: 

a. Komunikasi berbagai arah dari berbagai pihak yang dikoordinasikan 

b. Kepemimpinan dan motivasi yang kuat di saat krisis 

c. Kerjasama dan kemitraan antara berbagai pihak 

d. Koordinasi yang harmonis 

Keempat syarat tersebut dipadukan untuk menyusun: 

a. Perencanaan 

b. Pengorganisasian 

c. Pengendalian 

d. Evaluasi Penanggulangan Bencana 

2.4.3 Tahapan Manajemen Bencana 

Penangulangan siaga bencana yang akan dilakukan mempunyai beberapa 

tahapan – tahapan Manajemen bencana menurut Nurjanah, dkk (2012 : 6) ada 5 

tahapan yaitu : 

1. Pencegahan 

Mengukur dan memperkirakan bencana apa saja yang akan terjadi. 

Memang pada dasarnya sangat susah untuk memperkirakan dimana bencana 
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akan menghadang, tetapi semua elemen harus berusaha mencegah dengan 

membuat bangunan yang cocok dan tahan di daerah rawan. 

2. Mitigasi 

Mitigasi didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana 

terjadi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana 

terhadap masyarakat dan lingkungan. Mitigasi disebut pencegahan dan 

pengurangan resiko dan dianggap sebagai landasan Manajemen Bencana. 

3. Kesiapsiagaan 

Definisi dari kesiapsiagaan sebagai suatu keadaan siap siaga dalam 

menghadapi krisis, bencana atau keadaan darurat lainnya. Kesiapsiagaan 

berkaitan dengan kegiatan dan langkah – langkah yang diambil sebelum 

terjadinya bencana untuk memastikan adanya respons yang efektif terhadap 

dampak bahaya, termasuk dikeluarkannya peringatan dini secara tepat waktu 

dan efektif. 

4. Respons / Daya Tanggap 

Menurut Shaluf resppons / daya tanggap adalah tindakan yang dilakukan 

segera sebelum, selama dan setelah bencana terjadi. Hal ini dilakukan untuk 

menyelamatkan masyarakat, mengurangi kerusakah harta benda dan 

meningkatkan awal dari insiden tersebut. 

5. Pemulihan (Recovery) 

Menurut Sullivian pemulihan adalah mengembalikan sistem 

infrastruktur kepada standart operasi minimal dan panduan upaya jangka 

panjang yang dirancang untuk mengembalikan kehidupan ke keadaan dan 
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kondisi normal atau keadaan yang lebih baik setelah bencana. Pemulihan 

dimulai sesaat setelah terjadi bencana. 

Pada beberapa tahapan manajemen bencana diatas yang dilakukan oleh 

BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanggulangan bencana banjir 

yaitu adanya mitigasi atau mengedukasi masyarakat dengan cara mensosialisasikan 

sebelum bencana terjadi. Guna Sosialisasi ini, meningkatkan kepahaman dan 

pengetahuan masyarakat agar meminimalisir dampak korban bencana banjir 

selanjutnya. 

2.4.3.1 Mitigasi Bencana. 

Menurut UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, Mitigasi 

merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui 

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi 

ancaman bencana banjir. Apabila cara mitigasi ini digunakan akan mengurangi 

resiko korban, rusaknya lingkungan, serta kerugian lainnya. Menggunakan mitigasi 

dalam tahapan manajemen bencana salah satu cara terbaik untuk merencanakan 

adaptasi perubahan dan penanggulangan bencana banjir. 

Adapun dalam UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

pasal 47 ayat (1) mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi dilakukan dengan tiga cara, 

pertama pelaksanaan penataan ruang, kedua pengaturan pembangunan 

infrastruktur, tata bangunan dan pelaksanaan pembangunan, ketiga 

penyelenggaraan pendidikan atau penyuluhan dan pelatihan baik secara 

konvensional maupun modern. 
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2.4.4 Jenis – jenis Mitigasi Bencana 

Mitigasi terbagi menjadi dua yaitu Mitigasi Struktural dan Mitigasi Non 

Struktural yang mana akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Mitigasi Struktural  

Mitigasi Struktural diartikan sebagai usaha pengurangan resiko, dengan 

cara melalui pembangunan fisik atau perubahan lingkungan fisik dan 

penerapan solusi yang dirancang. Kusumasari (2014: 23) menyatakan upaya 

ini mencakup dalam ketahanan konstruksi, langkah – langkah pengaturan dan 

kode pembangunan, relokasi, modifikasi struktur, konstruksi tempat tinggal, 

konstruksi tanggul atau sistem pendeteksi, penanggulangan infrastruktur untuk 

keselamatan hidup masyarakat sekitar. 

b. Mitigasi Non-struktural 

Mitigasi Non-struktural diartikan sebagai upaya pengurangan resiko 

melalui modifikasi proses – proses perilaku manusia atau alam, tanpa 

membutuhkan penggunaan struktur yang telah dirancang. Menurut UU no 24 

tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pasal 47 mitigasi ayat (2) poin (c) 

mitigasi non-struktural dilaksanakan dengan cara melakukan penyelenggaraan 

pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun 

modern. Teknik yang biasa dilakukan dalam mitigasi ini, terdapat langkah – 

langkah regulasi, program pendidikan, dan kesadaran masyarakat, modifikasi 

fisik nonstruktural, modifikasi perilaku serta pengendalian lingkungan. 

2.4.4.1 Mitigasi banjir 

Dalam buku Dokumen Kajian Resiko Bencana Daerah Serta Database Peta 

Potensi Bencana di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
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(2017:4-5) Upaya mitigasi non-struktural bencana banjir secara umum dapat dibagi 

menjadi tiga kegiatan, yaitu upaya mitigasi non-struktural, structural, serta 

peningkatan peran serta masyarakat. Mitigasi bencana banjir sebagai berikut: 

1. Upaya yang dilakukan sebelum terjadi banjir (Pra-Bencana Banjir): 

a. Perhatikan ketinggian rumah anda dari bangunan yang rawan banjir 

b. Tinggikan panel listrik 

c. Hubungi pihak berwenang apabila akan dibangun dinding penghalang 

disekitar wilayah anda 

2. Hal yang dilakukan pada saat terjadi banjir (Tanggap Darurat) 

2.1 Apabila banjir terjadi di wilayah anda, lakukan hal berikut: 

a. Simak informasi dari radio mengenai informasi banjir 

b. Waspada terhadap banjir yang akan melanda. Apabila terjadi banjir 

bandang, beranjak segera ke tempat yang lebih tinggi; jangan 

menunggu intruksi terkait arahan beranjak 

c. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan dan tempat – 

tempat lain yang tergenang air. Banjir bandang dapat terjadi di 

tempat ini dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau 

deras. 

2.2 Apabila anda harus bersiap untuk evakuasi, lakukan hal ini: 

a. Amankan rumah anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan 

perabotan diluar rumah. Barang yang lebih berharga diletakkan di 

bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. 

b. Matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak 

berwenang. Cabut alat – alat yang masih tersambung dengan listrik. 
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Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila anda 

berdiri diatas air 

2.3 Apabila harus meninggalkan rumah, perhatikan hal berikut: 

a. Jangan berjalan diarus air. Beberapa langkah berjalan diarus air

dapat mengakibatkan anda jatuh. Apabila anda harus berjalan di

air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan

tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat anda

berpijak

b. Jangan mnegemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai

naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi.

Apabila hal ini tidak dilakukan, anda dan mobil dapat tersapu arus

banjir dengan cepat

3. Pemulihan (Pascabencana): Perbaikan atau pemulihan korban bencana

banjir (Rehabilitas)




