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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau sehingga disebut 

negara kepulauan. Secara Geografis negara Indonsesia masuk dalam pengaruh 

pembenturan tiga lempeng kerak bumi yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan 

lempeng India Australia. Jika dilihat dari letak geografis tersebut merupakan salah 

satu faktor Indonesia masuk ke dalam negara rawan bencana baik itu bencana alam, 

bencana non-alam maupun bencana sosial. 

Lalu mengapa Indonesia menjadi negara rawan bencana? Itu dikarenakan 

Indonesia masuk dalam wilayah jalur lingkaran api atau biasa disebut Cincin Api 

(Ring of Fire). Cincin Api Pasifik adalah kumpulan gunung berapi di kawasan 

Pasifik yang melewati wilayah Indonesia, sehingga mengakibatkan wilayah yang 

ada di Indonesia menjadi rawan letusan vulkanik dan gempa bumi. Hal ini menjadi 

banyak bencana yang terjadi di wilayah Indonesia terutama dengan wilayah yang 

ada di Indonesia yang dekat dengan gunung berapi. 

Menurut Undang – Undang No 4 tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana yang mendefinisikan bencana adalah serangkaian peristiwa yang dapat 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia 

sehingga akan menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda dan dampak psikologi. Dampak yang akan timbul dikarenakan bencana 
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akan sangat merugikan masyarakat. Maka dari itu, jika saja bencana bisa dirancang 

untuk mengurangi resiko akibat bencana maka akan dilakukan semaksimal 

mungkin. Hal ini bisa diantisipasi dengan adanya penanggulangan bencana yang 

meliputi 3 tahapan yaitu Pra-Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. 

Dengan melakukan 3 tahapan pada fase tersebut dengan baik dan tepat maka dapat 

mengurangi resiko terhadap bencana. 

Salah satu bencana yang terjadi adalah meletusnya Gunung Kelud pada tahun 

2014. Akibat meletusnya Gunung Kelud berdampak pada berbagai daerah salah 

satunya adalah Kabupaten Malang. Meletusnya Gunung Kelud pada tahun 2014 

merupakan salah satu yang terdahsyat yang pernah terjadi dalam sejarah 

meletusnya Gunung Kelud. Gunung Kelud merupakan gunung berapi aktif yang 

berada di Jawa Timur, Indonesia. Letak Gunung Kelud sendiri berada di perbatasan 

Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang. Aktifitas Gunung 

Kelud meletus terakhir pada tahun 2007, dan pada tahun 2014 Gunung Kelud 

kembali meletus dan menjadi salah satu letusan terdahsyat. Dampak dari Gunung 

Kelud yang meletus pada saat itu sampai pada Kabupaten Malang tepatnya 

Kecamatan Ngantang dan Kasembon.  

Meletusnya Gunung Kelud pada tanggal 13 Februari 2014 merupakan salah 

satu bencana besar yang melanda Indonesia khususnya di daerah Pulau Jawa yang 

berimbas kepada kehidupan masyarakat yang ada di daerah – daerah lain. Hal ini 

bisa dilihat dari dampak abu vulkanik Gunung Kelud yang mengarah ke daerah 

daerah di luar radius Jawa Timur, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan Yogyakarta. 

Akan tetapi sebelum gunung meletus, hal ini bisa diprediksi terlebih dahulu oleh 
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Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang bekerja sama 

dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

Menurut Undang – Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana menyebutkan Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai fungsi 

dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang 

meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, 

kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Dalam manajemen 

bencana terdapat 5 tahapan yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap 

darurat dan pemulihan. 

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya dalam mengurangi sebuah 

bencana. Bencana dapat diantisipasi apabila dalam fase pra-bencana pemerintah 

melakukan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dengan baik dan tepat. 

Kegiatan dalam mitigasipun beragam mulai dari pembangunan infrastruktur hingga 

penyuluhan. Tentu saja dalam hal ini BPBD sebagai badan pemerintahan yang 

bertanggung jawab dalam menanggulangi bencana tidak bekerja sendiri akan tetapi 

bekerja sama dengan lembaga yang lain.  

Demikian dengan kegiatan mitigasi perlu adanya komunikasi yang dibangun 

antar pemerintah dengan lembaga. Komunikasi dalam bencana tidak saja dilakukan 

pada saat tanggap darurat saja, akan tetapi pada fase pra bencana dan pasca bencana 

perlu adanya komunikasi. Pada fase pra bencana perlu komunikasi dalam 

penyebarluasan informasi terkait bencana. Pesan yang disampaikan ke masyarakat 

melalui sebuah proses komunikasi yang kemudian akan diketahui model 

komunikasi yang digunakan pada fase pra bencana ini. Dengan mengetahui model 
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komunikasi yang digunakan akan mempermudah dalam menjelaskan pesan dalam 

proses komunikasi. Sebagaimana yang dijelaskan Wuri Rahmawati, dkk 

(2017:545) yang menyebutkan bahwa model komunikasi bencana menggambarkan 

proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual dan membantu dalam 

menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi dalam kesiapsiagaan 

mengantisipasi dan menghadapi bencana.  

Sebelum melakukan kegiatan komunikasi, perlu adanya pesan atau informasi 

yang akan disampaikan ke masyarakat. Pengelolaan dalam aspek yang dilakukan 

BPBD dalam menanggulangi bencana menjadi poin penting dalam Komunikasi 

Bencana. Dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan komunikasi dan 

koordinasi. Karena dengan komunikasi pada saat melakukan penanggulangan 

bencana dapat memberikan informasi penting yang nantinya akan digunakan 

masyarakat dalam bertahan hidup saat bencana datang dan juga dapat 

berkomunikasi dengan relawan atau pemerintah untuk mendapatkan bantuan. 

Dalam memberikan informasipun pihak BPBD harus hati hati dan perlu 

berkoordinasi untuk informasi yang akan disampaikan agar tidak terjadi miss 

communication. 

Manajemen bencana merupakan seluruh kegiatan perencanaan dalam 

penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, tanggap darurat sampai pasca 

bencana yang dimana dalam proses tersebut memerlukan komunikasi. proses 

komunikasi yang berlangsung akan menciptakan sebuah model komunikasi yang 

dimana model komunikasi dapat memperlancar jalannya manajemen komunikasi 

bencana. Proses komunikasi dalam menghadapi bencana gunung meletus 
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membentuk model komunikasi tertentu. Model komunikasi bencana 

menggambarkan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual dan membantu 

dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi dalam kesiapsiagaan 

mengantisipasi dan menghadapi bencana. 

BPBD Kabupaten Malang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung 

jawab atas penanggulangan bencana yang terjadi pada kawasan Kabupaten Malang. 

Perlunya BPBD Kabupaten Malang tentunya bisa mengurangi resiko bencana yang 

terjadi di kawasan Kabupaten Malang. Seperti yang dilansir oleh suryamalang.com 

pada peta rawan bencana nasional 2015, Kabupaten Malang masuk dalam 10 besar 

kawasan yang rawan bencana.1  Hal ini juga bisa dilihat dari bnpb.go.id bahwa di 

kawasan Jawa Timur sendiri, Kabupaten Malang menempati urutan pertama 

kawasan rawan bencana.  2 

Dalam berita nasional.tempo.co, BPBD Kabupaten Malang sendiri 

menetapkan 9 Desa yang akan terkena dampak dari erupsi Gunung Kelud pada 

tahun 2014 tersebut3. Hal ini merupakan langkah awal dari mitigasi bencana 

gunung meletus yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Malang. Nantinya pihak 

BPBD Kabupaten Malang akan melakukan tahapan mitigasi selanjutnya yang akan 

mengurangi resiko bencana selain pemetaan daerah rawan yang sudah ditetapkan 

oleh pihak BPBD Kabupaten Malang.  

                                                           
1 http://suryamalang.tribunnews.com/2017/04/26/kabupaten-malang-tempati-10-besar-daerah-

rawan-bencana-nasional. Diakses 15 November 2017. Pukul 08.43 
2 https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/441.pdf diakses 15 November 2017. Pukul 08.43 
3 https://nasional.tempo.co/read/551997/9-desa-di-malang-terancam-letusan-gunung-kelud diakses 

15 November 2017. Pukul 09.03 

http://suryamalang.tribunnews.com/2017/04/26/kabupaten-malang-tempati-10-besar-daerah-rawan-bencana-nasional
http://suryamalang.tribunnews.com/2017/04/26/kabupaten-malang-tempati-10-besar-daerah-rawan-bencana-nasional
https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/441.pdf%20diakses%2015%20November%202017
https://nasional.tempo.co/read/551997/9-desa-di-malang-terancam-letusan-gunung-kelud%20diakses%2015%20November%202017
https://nasional.tempo.co/read/551997/9-desa-di-malang-terancam-letusan-gunung-kelud%20diakses%2015%20November%202017


6 

 

Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji tentang “Implementasi Model 

Komunikasi dalam Mitigasi Bencana Studi Evaluasi Bencana Erupsi Gunung Kelud 

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang. 

Menarik bagi peneliti meneliti BPBD Kabupaten karena meletusnya Gunung Kelud 

pada tahun 2014 pertama kali berdampak pada daerah yang berada di kawasan 

Kabupaten Malang terutama Ngantang dan Kasembon dan juga bencana gunung 

meletus merupakan salah satu bencana yang bisa diprediksi terlebih dahulu 

statusnya sehingga dengan itu korban yang terkena bencana sangat minim atau bisa 

saja tidak ada korban. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka masalah di dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana implementasi model komunikasi yang digunakan BPBD 

Kabupaten Malang dalam mitigasi bencana erupsi Gunung Kelud? 

2. Bagaimana evaluasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Malang dalam 

mitigasi bencana erupsi Gunung Kelud? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan model komunikasi yang digunakan oleh 

BPBD Kabupaten Malang dalam Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Kelud 

2014 

2. Untuk mengetahui evaluasi yang didapat oleh BPBD Kabupaten Malang 

dalam Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Kelud 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Akademis 

Dapat menjadi bahan rujukan untuk memperluas wawasan tentang 

perkembangan ilmu komunikasi. Terutama tentang Model Komunikasi 

dalam Komunikasi Bencana yang memang kajian tentang komunikasi 

bencana belum terlalu populer dalam bidang komunikasi. 

2) Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

berupa wawasan tentang model komunikasi yang digunakan dalam 

penanggulangan bencana dan juga kendala yang dihadapi oleh pihak 

BPBD pada saat penanggulangan bencana, sehingga pihak BPBD bisa 

mengetahui model komunikasi yang pas diterapkan pada saat 

penanggulangan bencana dan mengevaluasi melalui kendala yang mereka 

hadapi pada saat penanggulangan bencana.  




