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ABSTRAK 

Nama : Kemala Hayati Kamal 

NIM : 11443200940 

Jurusan : Ilmu Komunikasi 

Judul : Strategi Komunikasi Bpbd Kota Pekanbaru Dalam 

Mensosialisasikan Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Bukit 

Raya Pekanbaru 

 

Pada awal Maret 2020, saat kasus Covid-19 di Indonesia masih terhitung tidak 

banyak kejadian korban positif dari virus corona, pemberitaan di media 

elektronik, cetak, maupun online, masih didominasi oleh pemberitaan mengenai 

korban. Dalam perkembangannya, pemberitaan kemudian membahas analisis, 

kronologis penularan, penyebaran, serta cara pencegahan virus dengan pendekatan 

saintifik yang utuh dan mencerahkan masyarakat. Penelitian ini menggunakan 

teori Middleton yang menyatakan bahwa strategi komunikasi adalah kombinasi 

yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, 

saluran (media) penerima sampai pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai 

tujuan komunikasi yang optimal. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. 

Teknik menentukan subjek penelitian menggunakan teknik purposive dan teknik 

pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap pihak BPBD kota 

Pekanbaru, melakukan observasi serta pengumpulan dokumen-dokumen yang 

berkenaan dengan tujuan penelitian. Pemerintah Pekanbaru sebenarnya sudah 

menyiapkan semua perencanaan awal sebelum pandemi mencapai krisisnya 

bersama BPBD kota Pekanbaru, dengan: (1) memiliki perencanaan manajemen 

komunikasi krisis dan melakukan update terus menerus, (2) memiliki tim 

manajemen komunikasi krisis yang terlatih, (3) melakukan simulasi untuk 

melakukan pengujian perencanaan yang ditetapkan dan satuan tugas komunikasi 

krisis, (4) memiliki pendasaran konsep pesan terutama dalam konten website, 

jejaring sosial, dan fitur untuk pernyataan di kala krisis. Dan ini telah dilakukan 

dan menjadi pengaruh serta menimbulkan efek yang akan di timbulkan dari 

strategi komunikasi tersebut. 

 

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Teori Middleton, BPBD, Covid-19 
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ABSTRACT 

Name :  Kemala Hayati Kamal 

Student Reg. No :  11443200940 

Department :  Communication 

Title :  The Communication Strategy of the BPBD  Pekanbaru 

in Socializing the Prevention of the COVID-19 in 

Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru 

 

In early March 2020, when the Covid-19 case in Indonesia still counted not many 

cases of positive victims of the corona virus, news in electronic, print and online 

media was still dominated by news about victims. During its development, the 

news then discusses the analysis, chronology of transmission, spread, and how to 

prevent the virus with a comprehensive and enlightening scientific approach to 

society. This study uses Middleton's theory which states that the communication 

strategy is the best combination of all communication elements including 

communicator, message, channel (media), receiver and influence (effect) which is 

designed to achieve optimal communication goals. This research uses descriptive 

qualitative methods. The research subjects were determined based on purposive 

sampling technique. Data were collected from interviewing with the BPBD 

Pekanbaru, making observations and collecting documents relating to the research 

objectives. The Pekanbaru government has actually prepared all initial planning 

before the pandemic reaches its crisis through the Pekanbaru City BPBD as 

follows: (1) having a crisis communication management plan and conducting 

continuous updates, (2) having a trained crisis communication management team, 

(3) conducting simulations to conduct a test of the established planning and crisis 

communication task force, (4) have a basic message concept, especially in website 

content, social networks, and features for statements during a crisis. And this has 

resulted an effect from the communication strategy has been done. 

 

Keywords: Communication Strategy, Middleton Theory, BPBD, Covid-19 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia tidak lagi sama akibat Covid-19. Sebagaimana pandemi 

besar yang pernah melanda, Covid-19 mendorong terjadinya banyak 

perubahan dan telah melahirkan norma dan praktik baru dalam tatanan 

sosial, politik, dan ekonomi; baik pada level individu, komunitas, 

kelembagaan, dan hubungan antarbangsa 

Pada awal Maret 2020, saat kasus Covid-19 di Indonesia masih 

terhitung tidak banyak kejadian korban positif dari virus corona, 

pemberitaan di media elektronik, cetak, maupun online, masih didominasi 

oleh pemberitaan mengenai korban. Dalam perkembangannya, 

pemberitaan kemudian membahas analisis, kronologis penularan, 

penyebaran, serta cara pencegahan virus dengan pendekatan saintifik yang 

utuh dan mencerahkan masyarakat. Pandemi global Covid-19 melahirkan 

problematika bagi negara, khususnya mengenai bagaimana upaya negara 

untuk mencegah dan menghentikan penyebaran virus ini, agar tidak 

semakin meluas. Dampaknya, beberapa minggu setelah kasus pertama, 

saat korban terjangkitvirus telah mencapai ratusan orang, media sosial dan 

layanan pesan pribadi seperti Whatsapp dibanjiri informasi hoaks, 

konspiratif, dan wacana-wacana non-saintifik yang jauh dari rasionalitas. 

Di lapangan, informasi dan komunikasi menjadi rusuh. 

Sebagai sebuah pandemi, virus Covid-19 telah menguji ketahanan 

manusia dan juga negara dalam menghadapi situasi krisis. Informasi yang 

belum jelas dan cenderung menyesatkan dari media sosial justru menjadi 

pedoman publik. Publik yang selama ini cenderung bingung akan 

bertindak lebih panik. Misalnya,memborong sembako, sebagian lain 

cenderung tidak melakukan reaksi yang wajar, atau bahkan mengabaikan 

bahaya wabah, sehingga tetap melakukan kegiatan harian. 
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Hal di atas diperparah dengan adanya ketidaksinkronan kebijakan 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terjadi perebutan panggung 

publisitas di tingkat elite politik yang memanfaatkan kejadian luar biasa 

atau lazim ini, yang disebut sebagai tie-in publicity. Elit politik, 

pemerintah, dan organisasi kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 

masing-masing berbicara kepada publik sebagai dirinya sendiri, versinya 

sendiri, yang terpisah satu sama lain. Padahal, dibutuhkan pendekatan 

integrasi komunikasi, dimana suatu informasi dapat menjadi pencerah jika 

disintesiskan menjadi public knowledge, dengan menyuguhkan sumber 

informasi yang kredibel. Disinilah peran sentral pemerintah bersama 

dengan media mainstream, kantor berita, organisasi/lembaga terkait untuk 

menjadi key opinion leaderdi tengah masyarakat, guna mengarahkan 

publik mengenai penting-tidak dan salah-benarnya suatu informasi. 

Kondisi over abundance of information atau tumpah ruahnya 

informasi semakin diperburuk dengan kondisi di mana setiap khalayak 

dengan smartphone memiliki kemampuan mereproduksi dan 

mendistribusikan suatu konten sesuai dengan selera masing-masing 

pengguna. 

Akibatnya, informasi yang dibagikan seringkali tidak terverifikasi 

kebenarannya. Terjadi pembauran antara fakta dan hoaks. Kondisi ini kian 

pelik saat audiens berada pada lingkaran informasi, yang diistilahkan 

Birchall dalam "knowledge goes pop". Pengetahuan dan informasi 

semacam ini memiliki karakter "deny scientific rationalism and justified 

true belief as the only criteria for knowledge" (Birchall, 2006). Argumen 

tersebut memperkuat tesis mengenai kecenderungan publik yang 

menganggap bahwa kebenaran (truth) sebagai yang "lebih berfungsi" 

(functioned) dalam kehidupan sehari -hari mereka, daripada truth dalam 

kerangka logic. 

Dalam konteks pandemic Covid-19, yang terjadi tidak hanya 

wabah penyakit yang menyebabkan krisis kesehatan semata, tetapi juga 

mengakibatkan dampak turunan. Dampak turunan tersebut seperti adanya 
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ancaman krisis ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM; krisis sosial 

akibat kepanikan massal bagi yang terkena PHK; hingga krisis informasi 

dan panic buying yang menyebabkan harga melangit; dan persediaan 

kebutuhan menjadi sedikit untuk mereka yang sangat membutuhkan 

barang seperti masker wajah. 

Saat informasi mengenai kasus positif Covid-19 di Indonesia yang 

dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 dibuka kepada publik, ketika dua 

orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang (Ratcliffe, 

2020) sebagai awal pandemi, pemerintah terlihat tidak mempersiapkan 

dengan baik. Pada sumber yang tersebar dari Kompas, Detik dan Republik 

yang tersebar dari permulaan Maret 2020, public merasa belum jelas dan 

bingung karenabelum mendapatkan informasi yang jelas. Kemudian 

update data uji PCR COVID-19 di Indonesia per tanggal 6 Desember 2020 

Pukul 12.00 WIB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

menginformasikan dan mendistribusikan pesan yang menyatakan Covid-

19 sebagai bencana nasional, setelah itu beberapa informasi berlanjut 

dengan himbauan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 10 

April 2020. Masyarakat tidak mampu mencerna dan memahaminya karena 

masyarakat belum menyesuaikan sikap. Sebab, masyarakat belum dibekali 

oleh pengetahuan atau pemahaman yang memadai mengenai kebijakan 

atau aktivitas yang diputuskan, contohnya mengabaikan penggunaan 

masker, masih berkerumun atau tidak menjaga jarak fisik, dan menyentuh 

wajah, mata, dan mulut menggunakan tangan yang belum dicuci. Dengan 

kata lain, dalam hal ini masyarakat tidak memberikan respons seperti yang 

dimaksudkan oleh pemerintah. 

Di Pekanbaru, khususnya di kecamatan Bukit Raya sebagian pesan 

pemerintah belum dilihat sebagai sesuatu yang penting dan mendesak 

untuk dilakukan. Publik tidak menghiraukan anjuran dan aturan yang 

dibuat oleh pemerintah. Angka positif Covid-19 yang terus bertambah 

sesungguhnya sedang memperlihatkan kegagalan komunikasi pemerintah. 
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Pesan komunikasi penanggulangan pandemi Covid-19 yang 

dilakukan pemerintah penuh dengan ketidakjelasan, ambiguitas, dan 

multitafsir. Karena nampaknya pemerintah lebih memilih menggunakan 

strategi komunikasi equivocal. Komunikasi equivocal adalah 

“Nonstraightforward communication; it appears ambiguous, 

contradictory, tangential, obscure, or even evasive” (Janet Beavin 

Bavelas-1990). Narasi-narasi ambiguitas, tidak jelas, dan tidak lugas 

membuat komunikasi informasi mengenai penanggulangan Covid-19 jadi 

membingungkan. Meski demikian, untuk membenahi kelembagaan 

komunikasi, pemerintah Pekanbaru meneruskan pekerjaan penanganan 

pencegahan wabah Covid-19 kepada BPBD Pekanbaru. 

Media Center Covid-19 didirikan untuk membantu pemerintah 

sebagai sarana komunikasi ke masyarakat sebagai bagian dalam upaya 

membangun kesadaran dan pencegahan penyebaran Covid-19, juga untuk 

menjadi filter yang mencegah penyebaran informasi yang salah (hoaks). 

Apakah kebijakan pembentukan MCC-19 efektif dalam mengakselerasi 

dan mereparasi sosialisasi informasi, dan dalam mengoptimalkan 

keterlibatan media dalam menyampaikanpesan-pesan dan pendidikan 

tentang Covid-19 di masyarakat? Untuk mengoptimalkan dukungan 

tersebut, diharapkan Gugus Tugas Percepatan Covid-19 baik di pusat 

maupun di daerah untuk dapat melibatkan partisipasi media untuk 

menjalankan mandatnya, khususnya dalam pencegahan penyebaran Covid-

19. 

Coppola dan Maloney (2017) menyatakan bahwa manajemen 

bencana secara komprehensif mencakup empat komponen. Empat 

komponen tersebut terdiri dari: pertama, mitigation yang mencakup 

reduksi atau mengeliminasi komponen risiko bahaya. Kedua, 

preparedness, yakni melengkapi masyarakat berisiko terkena bencana, 

atau menyiapkan mereka agar mampu membantu orang pada peristiwa 

bencana dengan berbagai alat/perlengkapan untuk meningkatkan 

kemampuan bertahan dan meminimalisir risiko. Ketiga, response, 
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mencakup tindakan mengurangi atau mengeliminasi dampak bencana. 

Keempat, recovery, mencakup perbaikan dan rekonstruksi. Keempat 

komponen dalam situasi bencana/krisis tersebut membutuhkan pendekatan 

komunikasi krisis. 

Dalam konteks inilah, wabah Covid-19 harus ditangani dengan 

manajemen bencana secara modern, karena di saat suasana penuh 

ketidaknyamanan dan ketidakpastian, komunikasi menjadi kunci sekaligus 

bagian dari solusi.  

 

B. Penegasan Istilah 

1. Strategi Komunikasi  

Strategi komunikasi adalah tahapan konkret dalam rangkaian 

aktifitas komunikasi yang berbasis pada satuan teknik bagi 

pengimplemintasian tujuan komunikasi, adapun tekniknya adalah satu 

pilihan tindakan komunikasi tertentu berdasarkan strategi yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Strategi komunikasi merupakan panduan 

perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi harus 

mampu menunjukan bagaimana operasionalnya secara praktis harus 

dilaksanakan, dalam arti bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-

waktu, bergantung pada situasi dan kondisi.
1
 

2. Sosialisasi 

Sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan 

semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan 

berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Melalui proses 

sosialisasi maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan 

kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya 

masyarakat. Dengan kata lain, individu mempelajari dan 

mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan 

                                                             
1 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), h. 32. 
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diri. Dengan begitu, nilai, norma, dan kepercayaan tersebut dapat 

dijaga oleh semua anggota masyarakat.  

3. Covid-19 

Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular 

yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. 

Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala 

ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Virus 

yang menyebabkan Covid-19 terutama ditransmisikan melalui droplet 

(percikan air liur) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, 

bersin, atau mengembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak 

bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel 

pada lantai atau permukaan lainnya. Anda dapat tertular saat 

menghirup udara yang mengandung virus jika Anda berada terlalu 

dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat 

tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu 

menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. 

 

C. Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana strategi 

komunikasi BPBD kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan pencegahan 

Covid-19 di kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi 

BPBD kota Pekanbaru dalam mencegah wabah covid-19 di kecamatan 

Bukit Raya 

2. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, manfaat dari penelitian 

ini adalah: 
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a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan dalam bidang jurnalistik khususnya mengenai jurnalis 

advokasi. 

2) Sebagai sumbangan pemikiran terkait dengan strategi komunikasi 

3) Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi landasan teori bagi 

mahasiswa konsentrasi public relations untuk mengembangkan 

penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

penelitian serupa dan memberi gambaran kepada masyarakat tentang 

implementasi strategi komunikasi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian 

ini, maka dalam tulisan ini dibagi dalam beberapa bab, dan setiap bab 

terdiri dari sub-sub bab yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan 

yang utuh dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II :   KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Mencakup Kajian Teori dan Kerangka Pikir yang meliputi 

kajian teoritis, kajian terdahulu dan kerangka pikir. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Mencakup Metodologi Penelitian yang meliputi jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber 

data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan 

teknik analisis data. 
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BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

  Mencakup Gambaran Umum mengenai BPBD Kota 

Pekanbaru  

BAB V :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Mencakup Laporan penelitian yang meliputi hasil penelitian 

dan pembahasan. 

BAB VI :  KESIMPULAN 

  Mencakup Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

1. Strategi Komunikasi 

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yang berarti 

kepemimpinan (leadership). Strategi adalah keseluruhan tindak-tindakan 

yang ditempuh oleh sebuah organisasi untuk mencapai sasarannya
2
. 

Strategi komunikasi merupakan paduan antara perencanaan komunikasi 

(communication planning) dengan manajemen komunikasi 

(communication management) untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3
. 

Rogers mengungkapkan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu 

rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala 

yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Sedangkan, Middleton 

menyatakan bahwa strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik 

dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran 

(media) penerima sampai pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai 

tujuan komunikasi yang optimal.
4
 

Membahas komunikasi dalam bencana pendemik, ada terdapat tiga 

isu atau unsur yang memang harus diperbaiki yakni: 

1) Komunikasi tentang kebijakan 

2) Institusi dan disaster communication pattern 

3) Strategi penyebaran pesan informasi dan feedback dinamis isu 

kebencanaan.  

Komunikasi kebencanaan merupakan perspektif dasar komunikasi 

dalam penanganan pandemic Covid-19. Protokol komunikasi publik pada 

kondisi bencana dan darurat merupakan model utama protokol komunikasi 

publik yang harus digunakan. Sistem komunikasi risiko memastikan 

                                                             
2 Winardi. 1989. Strategi pemasaran. (Bandung: Mandarmaju) hal 46 
3 Onong uchjana Effendy. 2006. Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek. (Bandung: Penerbit Remaja 

Rosda Karya) hal 35 
4 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hal 64 
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bahwa pemerintah di tingkat pusat sepakat untuk memasukkan protokol 

komunikasi dalam aktivitas penanganan dan kewaspadaan, dan siap untuk 

mendiseminasi informasi untuk melindungi kesehatan publik dengan cara 

yang cepat, transparan, dan dapat diakses. Hal ini dilakukan agar 

masyarakat terbantu dalam membuat keputusan rasional atas krisis 

tersebut. 

Komunikasi diharapkan berfungsi sebagai sarana, agar masyarakat 

merespons perilaku yang sewajarnya dilakukan dalam mengeliminasi atau 

menurunkan risiko. Karena di saat suasana penuh ketidaknyamanan dan 

ketidakpastian akibat wabah yang melanda, komunikasi menjadi kunci 

sekaligus bagian dari solusi. 

Dan strategi komunikasi krisis secara luas dapat didefinisikan 

sebagai pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi yang 

diperlukan untuk mengatasi situasi krisis. 

Sementara itu, hal-hal yang harus diperhatikan ketika menyusun 

strategi komunikasi adalah dengan memperhatikan segala kelebihan dan 

kekurangan yang melekat pada komponen-komponen komunikasi. 

Menurut Cangara pada buku Perencanaan dan Strategi Komunikasi, 

menjelaskan bahwa strategi dalam perencanaan komunikasi dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

1) Memilih dan Menetapkan Komunikator.  

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi seorang komunikator, yakni : 

(1) Tingkat kepercayaan orang lain kepada dirinya (kredibiltas),  

Kredibilitas adalah seperangkat persepsi tentang kelebihan-

kelebihan yang dimiliki seorang komunikator sehingga bisa 

diterima oleh target sasaran. 

(2) Daya tarik (attractive),  

Daya tarik pada umunya disebabkan karena cara bicara yang 

sopan, murah senyum,cara berpakaian dan postur tubuh yang 

gagah. 

(3) Kekuatan (power).  
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2) Menetapkan Target Sasaran dan Analisis Kebutuhan Khalayak. 

Kotler mengajukan enam hal yang perlu dipetakan dari suatu 

masyarakat yang menjadi target sasaran program yakni: 

a. Demografi 

b. Kondisi ekonomi 

c. Kondisi fisik misalnya lokasi, perumahan dan jalan raya 

d. Teknologi yang tersedia 

e. Partai politik yang diikuti masyarakat 

f. Kondisi sosial budaya masyarakat.  

3) Teknik Menyusun Pesan 

Pesan sangat bergantung pada program apa yang akan 

disampaikan. Jika program itu bersifat komersial untuk mengajak orang 

membeli barang yang dipasarkan, maka pesannya bersifat persuasif dan 

provokatif, sedangkan jika pesan dalam bentuk program penyuluhan untuk 

penyadaran masyarakat maka sifat pesannya harus persuasif dan edukatif. 

Tapi jika program yang ingin disampaikan sifatnya hanya untuk sekedar 

diketahui masyarakat maka sifat pesannya harus bersifat informatif. Selain 

itu, ada juga teknik penyusunan pesan dalam bentuk : 

a. One-side issue, yaitu teknik penyampaian pesan yang menonjolkan sisi 

kebaikan atau keburukan sesuatu. 

b. Two-side issue, yaitu teknik penyampaian pesan dimana komunikator 

selain mengemukakan yang baik-baik, juga menyampaikan hal-jal 

yang kurang baik.  

4) Memilih Media atau Saluran Komunikasi 

UNESCO pada buku Perencanaan dan Strategi Komunikasi 

menjelaskan bahwa melakukan pemilihan media komunikasi harus 

meperhatikan, antara lain:  

a. Sumber daya komunikasi yang tersedia disuatu tempat, dengan cara: 

a) Kumpulkan data tentang sumber daya komunkasi yang ada 

beberapa banyak stasiun radio, penerbit surat kabar yang berdar 

dalam masyarakat. 
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b) Analisis status sumber daya komunikasi, apakah stasiun TV dan 

radio yang ada milik swasta atau pemerintah, siapa penerbit surat 

kabar harian dan mingguan yang ada. 

c) Membuat analisis kritis yang dibutuhkan masyarakat terhadap 

media, informasi apa yang merekaperlukan dan bagaimana atau 

komentar mereka.  

b. Pemikiran media dikalangan masyarakat sasaran, beberapa banyak 

penduduk yang memiliki pesawat televisi, tv kabel, radio, dan 

pelanggan surat kabar serta terjangkau tidaknya pesan yang akan 

disampaikan. 

c. Terjangkau tidaknya pesan yang akan disampaikan.  

5) Evaluasi 

Evaluasi merupakan metode pengkajian dan penilaian keberhasilan 

kegiatan komunikasi yang telah dilakukan dengan tujuan meperbaiki atau 

meningkatkan keberhasilan yan telah dicapai sebelumnya. Evaluasi 

dilakukan dalam rangka mengukur sejauh mana kebrhasilan suatu program 

komunikasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni evaluasi 

program dan evaluasi manajemen.  

a. Evaluasi Program Evaluasi program biasa disebut dengan sumatif 

(Sumative evaluation). Evaluasi ini fokus untuk melihat:  

a) Sejauh mana tujuan akhir yang ingin dicapai dari suatu kegiatan, 

apakah terpenuhi atau tidak. 

b) Untuk melakukan modifikasi tujuan program dan strategi.  

b. Evaluasi Manajemen Evaluasi manajemen biasa disebut evaluasi 

formatif (formative evaluation).  

Evaluasi ini memiliki fokus terhadap pencapaian operasional 

kegiatan: 

1. Apakah hal-hal yang dilakukan masih dalam tataran rencana yang 

ditetapkan. 

2. Apakah pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar atau tidak. 

3. Apakah usaha yang dilakukan itu mengalamai kemajuan atau tidak. 
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4. Apakah ada hambatan yang ditemui dalam operasional atau tidak. 

5. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. 

2. Sosialisasi 

Menurut Maclever sosialisasi adalah proses mempelajari norma, 

nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk 

memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial 

(2013:175). 

Adapun manfaat adanya sosialiasi dalam masyarakat terbagi 

menjadi dua tahap,  

- Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar 

mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, 

norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan 

tersebut.  

- Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, 

penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada 

pada masyarakat. pembelajaran yang dilakukan individu dalam 

mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial.  

Sedangkan pengertian sosialisasi dalam arti luas adalah suatu 

proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang sejak ia lahir 

hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Melalui proses 

sosialisasi maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan 

kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya 

masyarakat. Dengan kata lain, individu mempelajari dan mengembangkan 

pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri. Dengan begitu, 

nilai, norma, dan kepercayaan tersebut dapat dijaga oleh semua anggota 

masyarakat.  

Ada beberapa tahapan dalam sosialisasi menurut dalam masyarakat 

meliputi
5
 :  

 

                                                             
5 Lawang, Robert M.Z. 1985. Pengantar Sosiologi. Karunika. (Jakarta. Miles and Huberman, 1984) 

hal. 107 
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a. Sosialisasi primer  

Sosialisasi primer merupakan proses sosialisasi yang pertama 

kali dilakukan oleh individu sejak masih anak-anak. Ini merupakan 

awal bagi semua anggota masyarakat dalam memasuki keanggotaan 

mereka pada suatu kelompok masyarakat. Sosialisasi primer ini 

dimulai dari keluarga, dimana individu mulai belajar membedakan 

dirinya dengan orang lain di sekitarnya. Pada tahap ini anggota 

keluarga punya peranan penting bagi masing-masing individu. Di 

sinilah pertamakali seseorang mendapatkan pelajaran mengenai 

budaya keluarga, baik itu agama, aturan, dan lain-lain.  

b. Sosialisasi Sekunder  

Sosialisasi sekunder merupakan pelajaran berikutnya yang 

dilakukan oleh individu. Pada tahap ini seseorang belajar mengenali 

lingkungannya di luar keluarga, baik itu nilai-nilai, norma, yang ada di 

lingkungan masyarakat. Proses sosialisasi sekunder ini bertujuan agar 

individu dapat menerima nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. 

Pada umumnya, sosialisasi sekunder ini menjadi penentu sikap 

seseorang karena telah beradaptasi dengan berbagai lingkungan 

masyarakat. 

3. Pencegahan Covid 19 

Berikut cara pencegahan virus yang dirangkum detik.com dari 

berbagai sumber: 

a) Pakai masker 

Masker masih menjadi salah satu alat pelindung diri yang 

penting digunakan untuk mencegah penyebaran virus Corona COVID-

19. Meski sebelumnya hanya disarankan untuk orang yang sakit saja, 

tapi kini masyarakat juga diimbau untuk menggunakannya. Ketua Tim 

Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Prof Wiku B. 

Adisasmito, menyebut masker kain dianjurkan untuk digunakan 

masyarakat saat berada di tempat umum. 
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"Masker kain digunakan oleh masyarakat saat berada di 

tempat umum dan saat berinteraksi dengan orang lain," kata Prof 

Wiku dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta Timur, beberapa waktu 

lalu. 

b) Cuci tangan 

Beberapa kasus penularan diprediksi terjadi ketika tangan yang 

menyentuh permukaan terkontaminasi oleh virus lalu tak sengaja 

memegang wajah. Virus Corona lalu berpindah dari tangan ke hidung 

atau mulut. Biasakan diri rajin mencuci tangan dengan sabun dan 

sebisa mungkin jangan sering-sering menyentuh wajah. 

c) Tutup mulut saat bersin dan batuk 

Pencegahan virus Corona juga bisa dilakukan dengan 

kesadaran diri untuk selalu menutup hidung dan mulut saat bersin atau 

batuk. Tujuannya agar kuman penyakit apapun yang mungkin ada 

tidak mudah tersebar menjangkit orang lain. 

d) Social distancing 

Social distancing adalah jarak jarak dengan yang lainnya. 

Social distancing yang disarankan setidaknya 1 meter antara kamu dan 

orang lain. 

Kenapa demikian? Karena ketika seseorang batuk atau bersin, 

mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut 

mereka yang mungkin mengandung virus. Jika terlalu dekat, kamu bisa 

menghirup tetesan air, termasuk virus COVID-19 jika orang tersebut 

sedang batuk. Selain itu kamu peraturan social distancing lainnya 

yakni isolasi diri selama 14 hari. Hal ini penting untuk pencegahan 

virus Corona. 

e) Istirahat cukup dan makan bergizi 

Tidak semua orang yang terinfeksi virus Corona baru ini 

meninggal. Ada orang yang berhasil sembuh berkat kondisi imunnya 

dan layanan kesehatan baik. Untuk menjaga imunitas tubuh tetap 

dalam kondisi prima maka jangan sampai kita kurang istirahat dan 

makan makanan bergizi. 

https://www.detik.com/tag/virus-corona
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B. Kajian Terdahulu 

1) Nama Peneliti: Yusuf. Skripsi judul penelitian Strategi Komunikasi 

Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Motivasi Kinerja Pegawai Pada 

Dinas Perhubungan  Gayo Luwes, 2019. Metode Penelitian: metode 

deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. 

Hasil Penelitian: penulis menemukan bahwa yang menjadi kendala 

pada Dinas Perhubungan tersebut ialah kurangnya Kedisiplinan, 

kekurangan Sarana maupun Perasarana dan faktor Sumber Daya 

Manusianya, dampak dari hal ini membuat para pegawai terlihat tidak 

menunjukan semangat dalam bekerja. Akan tetapi Strategi Komunikasi 

pada Dinas Perhubungan yang dilakukan oleh Pimpinan dengan 

pegawainya sudah baik meski komunikasi yang dilakukan tidak bersifat 

verbal melainkan non verbal yaitu dialihkan pada Sekretarisnya dan 

didukung oleh aturan-aturan yang berlaku, aturan ini diterapkan pada 

bagian dari strategi Dinas perhubungan Gayo Lues tersebut yaitu tentang 

kedisplinan dalam bekerja, apabila ada pegawai yang masih melanggar 

aturan tersebut maka akan diberikan sanksi mulai dari ringan, sedang dan 

berat. Saran yang disampaikan peneliti untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal pendekatan personal harus ditingkatkan. Tanpa pernah 

membeda-bedakan pegawai antara satu dengan lain yang bisa 

menimbulkan konflik dan kecemburuan oleh masing-masing pegawai. 

Perbedaan: pada penelitian ini peneliti nya memfokuskan 

meningkatkan motivasi kerja pegawai, dan kendala yang dihadapi 

pimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai, sementara pada 

penelitian penulis, penulis hanya memfokuskan meningkatkan kinerja 

pegawai dengan beberapa cara yang telah dilakukan. 

Persamaan: pada kedua penelitian sama-sama membahas 

bagaimana strategi komunikasi untuk meningkatkan kinerja pegawai nya.  

2) Nama Peneliti: Alfis Satria Lova. Skripsi dengan judul penelitian Strategi 

Komunikasi Pimpinan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam 
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Mengingkatkan Kinerja Pegawai, 2018. Metode yang digunakan deskriptif 

kualitatif dengan pendekatan kualitatif.   

Hasil penelitian yakni startegi komuniaksi pimpinan dinas 

perhubungan provinsi riau dalam meningkatkan kinerja pegawai dengan 

tujuan dan sasaran, serta pesan yang akan disampaikan kepada pegawai 

dapat dilaksankan dengan baik sebagai berikut: efektifitas dan efisiensi 

kerja pegawai baik yang menjalankan program dikantor maupun diluar 

kota seperti lapangan, membangun komunikasi yang baik antar sesaam 

pegawai baik pimpinan dan juga pegawai, melakukan evaluasi terhadap 

kinerja para pegawai dan program-program yang telah disusun oleh 

pimpinan masing-masing bidang, evaluasi dilakukan untuk meberikan 

penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi yang telah diperoleh oleh 

instansi.  

Perbedaan: pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian nya di 

Dinas Perhubungan Provinsi Riau, sementara pada penelitian penulis, 

penulis melakukan penelitian di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat 

Daerah Provinsi Riau. 

Persamaan: pada kedua penelitian sama-sama membahas 

bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan dalam 

meningkatkan kinerja pegawai, lokasi penelitian sama-sama di Pekanbaru. 

3) Nama Peneliti: Junaidi Pranata Sembiring. Jurnal Simbolika/Volume 

2/Nomor 1/Maret 2016. Judul Penelitian: Strategi Komunikasi Pemasaran 

Objek Wisata Gundaling dan Pemandian Air Panas Semangat Gunung. 

Metode yang digunakan: Penelitian ini menggunakan metode 

fonomenologi.   

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah 

Daerah Kabupaten Karo melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah 

melakukan strategi komunikasi pemasaran yang dirancang oleh internal 

tanpa melibatkan para pelaku wisata dalam perencanaan. Dalam 

pemasaran objek wisata Gundaling dan Pemandian Air Panas Semangat 

Gunung dilakukan komunikasi pemasaran terpadu (IMC) melalui 
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advertising, public relations, sales promotion dan personal selling. Strategi 

komunikasi pemasaran antara lain berfokus pada: image, daya tarik alam, 

dukungan masyarakat dan kemajuan teknologi informasi. Strategi 

komunikasi pemasaran yang menonjolkan keunikan Karo yaitu seni 

budaya dan daya tarik alam untuk memenangkan persaingan dengan 

daerah lain. 

Perbedaan: pada penelitian ini, penelitinya membahas mengenai 

strategi komunikasi pemasaran (marketing), sementara penelitian penulis 

membahas mengenai startegi komunikasi pimpinan. 

Persamaan: kedua penelitian sama-sama melakukan penelitian di 

instansi pemerintah. 

4) Nama Peneliti: Bustanol Arifin. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi 

Volume 2 Nomor 2 (2018). Judul Penelitian: Strategi Komunikasi Dakwah 

Da’i Hidayatullah dalam Membina Masyarakat Pedesaan. Metode yang 

digunakan metode deskriptif dengan menjadikan da’i Hidayatullah 

kabupaten Bandung yang membina masyarakat pedesaan sebagai sumber 

utama.  

Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa da’i 

Hidayatullah berperan  sebagai agen perubah dengan melakukan 

komunikasi persuasif-informatif dalam menyadarkan dan membina 

masyarakat pedesaan di kecamatan Cimenyan kabupaten Bandung. Difusi 

komunikasi dakwah yang dilakukan oleh da’i Hidayatullah dalam 

membina masyarakat pedesaan di kecamatan Cimenyan kabupaten 

Bandung melalui kegiatan berupa majelis ta’lim, grand MBA, training 

bina aqidah, taman pendidikan al-qur’an (TPA) dan remaja masjid yang 

didalamnya disampaikan pesan-pesan dakwah berupa pesan aqidah, 

syari’ah, dan akhlak. Inovasi komunikasi dakwah yang dilakukan oleh da’i 

Hidayatullah berupa penyelenggaraan program pemberdayaan yang 

meliputi pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi 

masyarakat yang dibentuk melalui kegiatan pelatihan dan pengajian. 
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Perbedaan: pada penelitian ini, peneliti nya membahas bagaimana 

strategi komunikasi dakwah dengan melakukan komunikasi persuasif-

informatif dalam membina masyarakat pedesaan, sementara pada 

penelitian penulis, penulis membahas bagaimana strategi komunikasi yang 

dilakukan pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai dengan 

menggunakan empat strategi komunikasi 

5) Nama Peneliti: Soraya Ratna Pratiwi, Susanne Dida, Nuryah Asri Sjafirah. 

Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 6, No. 1, Juni 2018, hlm. 78-90, judul 

penelitian Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata 

Halal di Kota Bandung, metode yang digunakan metode kualitatif melalui 

pendekatan studi kasus instrumental tunggal.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata halal di Kota Bandung 

dikembangkan melalui dukungan dari berbagai lintas lembaga, yang 

disebut strategi penta helix. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dalam 

mempersiapkan Kota Bandung sebagai destinasi wisata halal dengan 

melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran (awareness) kepada 

SKPD terkait. Selain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa 

Barat, beberapa lembaga lain seperti Enhaii Halal Tourism Center (EHTC) 

dan Salman Halal Center melakukan awareness building kepada para 

pemangku kepentingan dan juga masyarakat. Diperlukan strategi 

komunikasi yang lebih kompleks untuk mengomunikasikan wisata halal 

kepada stakeholders dan juga masyarakat. 

Perbedaan: pada penelitian ini, para peneliti membahas bagaimana 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat dalam melakukan sosialisasi 

untuk menumbuhkan kesadaran awareness untuk mempersiapkan Kota 

Bandung sebagai destinasi wisata halal, sementara penelitian penulis, 

membahas bagaimana Biro Administrasi Pimpinan dalam meningkatkan 

kinerja pegawai dengan melakukan beberapa cara. 

Persamaan: kedua penelitian sama-sama membahas bagaimana 

strategi komunikasi pada instansi pemerintah. 
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C. Kerangka Pikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan Peneliti 

BADAN PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH KOTA 

PEKANBARU (BPBD KOTA 

PEKANBARU) 

 

STRATEGI KOMUNIKASI 

Teknik 

Menyusun Pesan 

Saluran 

Komunikasi 

Menetapkan 

Target 

Menetapkan 

Komunikator 

EVALUASI 



 

21 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik 

menentukan subjek penelitian menggunakan teknik purposive. Informan 

dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

, Kepala Sub Bidang Pencegahan, Kepala Bidang Kesiapasiagaan, Staff 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan dua orang Bidang Data 

Informasi dan Humas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data interaktif 

Miles dan Huberman. Untuk mencapai keabsahan data dalam penelitian ini 

penulis menggunakan perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi. 

 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kantor BPBD Kota Pekanbaru, tepatnya 

di Jl. Mustafa Sari No.1, Tangkerang Sel., Kec. Bukit Raya, Kota 

Pekanbaru. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan setelah diseminarkannya 

proposal ini dan dilakukan sekitar bulan Juni 2020 sampai dengan Oktober 

2020. 

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari 

sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk di 

manfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara 

individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik 

benda, kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu.
6
 Data 

primer dalam penelitian ini yaitu data yang dihimpun secara langsung 

dari sumbernya melalui wawancara di Kantor BPBD Kota Pekanbaru. 

                                                             
6RosadyRuslan, 2008. Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi. PT Rajagrafindo 

Persada: Jakarta, hal. 138. 
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2. Data Sekunder 

Adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh 

lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahannya, tetapi dapat 

dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.
7
 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-

dokumen dan arsip-arsip, brosur, surat kabar, serta jurnal online. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data, maka penulis menggunakan beberapa 

teknik yang ada yaitu: 

1. Wawancara 

Merupakan cara pengumpulan data melalui Tanya jawab 

langsung dengan personil untuk mendapatkan data sesuai penelitian.
8
 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam (in-depth interview), yaitu teknik 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara tatap muka langsung 

dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam, pada 

wawancara mendalam ini, pewawancara relatiF tidak mempunyai 

Kontrol atau respon informan, artinya informan bebas memberikan 

jawaban-jawaban yang lengkap, mendalam, dan bila perlu tidak ada 

yang disembunyikan. Peneliti akan mengumpulkan data atau informasi 

dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar 

mendapatkan data yang lengkap dan mendalam. Wawancara ini 

dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif. 

2. Observasi 

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan 

dan pengamatan secara langsung guna untuk melihat  perubahan 

fenomena sosial yang berkembang. Observasi adalah proses pencatatan 

pola perilaku subjek (orang), objek (benda-benda) atau kejadian yang 

                                                             
7Loc.cit 
8P Joko Subagyo, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 234 
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sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu 

yang diteliti.
9
 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk menelusuri 

data Historis yang ada dalambentuksurat, catatanharian, dan laporan 

ataupun dokumen foto, CD dan hardisk/film.
10

 Peneliti akan 

mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, dalam hal ini 

dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip. 

 

E. Validitas Data 

Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti 

sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai 

dengan yang sebenarnya ada dan terjadi. Validitas data disebut juga 

keabsahan data sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat 

dan dapat dipercaya.
11

 

Dalam mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil 

penelitian, ada berbagai cara yang dapat dilakukan salah satunya 

triangulasi, triangulasi bertujuan untuk mengecek data kebenaran data 

tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, 

antar hasil dua peneliti atau lebih serta membandingkan dengan 

menggunakan tehnik yang berbeda misalnya observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan. Kemudian data akan di analisis dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini tidak mencari 

atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat 

prediksi
12

. Metode kualitatif menekankan pada metode penelitian 

                                                             
9RosadyRuslan, Op.cit.,hal 34 
10ArikunoSuharsimi, MetodologiPenelitian, (Yogyakarta: BinaAskara, 2016), 151 
11 J. lexymoelong, prosedur penelitian, (Bandung : pt. Rinekacipta, 2004), 330-331 
12Lexy.J.Moleong, Metodolog ipenelitian kualitatif, (Bandung RemajaRosdakarya, 2004), 23. 
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observasi di lapangan dan datanya di analisa dengan cara non-statistik 

meskipun tidak selalu harus mencantumkan penggunaan angka. 

Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif, 

cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, serta proses, 

makna dan perspektif subjek atau partisipan lebih ditonjolkan dalam 

penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar 

focus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Menurut Bogdan dan 

Taylor, metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.
13

 

 

                                                             
13Loc.cit 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Gambaran Umum Bpbd Pekanbaru 

Melalui Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017 Pemerintah Kota 

Pekanbaru telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kota Pekanbaru untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di 

bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan penanggulangan 

bencana di Kota Pekanbaru. 

Secara umum penyelenggaraan penanggulangan bencana 

dikategorikan dalam tiga tahap yaitu, (1) tahap pra bencana, (2) tahap saat 

tanggap darurat dan (3) tahap pasca bencana. Secara detail, fungsi-fungsi 

penanggulangan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dikelompokkan 

menjadi 3 yaitu : 

1. Tahap Pra Bencana 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap ini 

meliputi situasi tidak terjadi bencana yang terkait dengan aspek 

pencegahan serta situasi terdapat potensi bencana yang terkait dengan 

aspek mitigasi dan kesiapsiagaan. 

2. Tahap Tanggap Darurat 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap saat 

tanggap darurat meliputi upaya yang dilakukan dengan segera pada 

saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang 

ditimbulkan dimulai dari status keadaan darurat yang dimulai sejak 

siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. 

3. Tahap Pasca Bencana 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca 

bencana meliputi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 281 Tahun 

2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 



26 

 

 

Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru, 

BPBD Kota Pekanbaru melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar 

bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan penanggulangan 

bencana di Kota Pekanbaru. Keterkaitan antara kinerja pelayanan 

BPBD Kota Pekanbaru dengan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2007 tentang Penanggulangan Bencana tersebut dapat dilihat pada 

gambar flowchat diagram di bawah ini. 

Gambar 4.1 : 

Diagram Kinerja Pelayanan Penanggulangan Bencana 

 

 

Gambaran kinerja pelayanan penanggulangan bencana dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni periode 2012-2017 adalah 

NIHIL, karena pada tahun 2017 Pemerintah Kota Pekanbaru melalui 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 baru membentuk BPBD. 

Dalam periode 2012-2017 tersebut penyelenggaraan 

penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Pekanbaru dilaksanakan 

oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 

Pekanbaru adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Walikota 

Pekanbaru Nomor 281 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Pekanbaru yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan 

penanggulangan bencana di Kota Pekanbaru dan tugas pembantuan 

lainnya. 

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, 

berdasarkan Struktur Organisasi BPBD Kota Pekanbaru Tahun 2019 

didukung dengan pegawai sejumlah 35 orang dengan status 

kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk mengetahui kondisi 

kepegawaian di lingkungan BPBD Kota Pekanbaru dapat disajikan 

menurut jabatan, pendidikan dan golongan sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 4.1. 

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2019 

 

No. Jabatan 

Jenis Kelamin 

Jumlah Laki- 

Laki 

 

Perempuan 

1 Eselon II b 1 0 1 

2 Eselon III a 1 0 1 

3 Eselon III b 2 1 3 

4 Eselon IV a 7 1 8 

5 Eselon IV b 0 0 0 

6 Jabatan Fungsional 0 0 0 

7 Staf 19 3 12 

 Jumlah 30 5 35 

Sumber : Data Primer 

 

 



 

 

Tabel 4.2 

Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan  

Tahun 2019 

No. Pendidikan 

Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki- 

Laki 
Perempuan 

1 S3 0 0 0 

2 S2 6 2 8 

3 S1 17 2 19 

4 D3 1 0 1 

5 SLTA 6 1 7 

6 Dibawah SLTA 0 0 0 

 Jumlah 30 5 35 

Sumber : Data Primer 

Tabel 4.3 

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2019 

No. Golongan 

Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki- 

Laki 

Perempuan 

1 IV.c 2 0 2 

2 IV.b 1 0 1 

3 IV.a 9 1 10 

4 III.d 6 1 7 

5 III.c 4 1 5 

6 III.b 2 1 3 

7 III.a 1 0 1 

8 II.d 2 0 2 

9 II.c 3 1 4 

10 II.b 0 0 0 

11 II.a 0 0 0 

 Jumlah 30 5 35 

Sumber : Data Primer 



 

 

B. Tugas Pokok Dan Fungsi BPBD 

Sejak dibentuknya BPBD Kota Pekanbaru melaui Peraturan 

Daerah Nomor 6 tahun 2017 Pemerintah Kota Pekanbaru dan 

dijabarkan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 281 Tahun 

2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru. 

Kepala BPBD mempunyai tugas membantu Walikota dalam 

melaksanakan urusan pemerintahaan di bidang ketentraman dan 

ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan 

bencana dan tugas pembantuan lainnya. 

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala BPBD 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, efektif dan efisien. 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana 

secara terencana, terpadu dan menyeluruh. 

c. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha 

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, 

penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan 

setara. 

d. Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- 

undangan. 

e. Penyusunan dan menetapkan serta menginformasikan peta rawan 

bencana. 

f. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penagggulangan 

bencana. 

g. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada 

Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat 

dalam kondisi darurat bencana. 

h. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. 



 

 

i. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari 

APBD. 

j. Pelaksanaan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Badan dibantu oleh 

Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana. 

1. UNSUR PENGARAH 

i. Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan 

saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. 

ii. Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan 

bencana daerah; 

b. Pemantauan; dan 

c. Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana daerah; 

d. pelaksanaan kewajiban lain sesuai peraturan perundang- 

undangan. 

2. UNSUR PELAKSANA 

iii. Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan 

bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca 

bencana secara terintegrasi serta membantu dan menjalankan tugas 

sehari-hari BPBD. 

iv. Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengkoordinasian dan komando dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana. 

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan 

bencana. 

c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang penanggulangan 



 

 

bencana. 

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana. 

e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang 

urusan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan 

bencana. 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3. SEKRETARIAT 

a. Sekretaris Unsur Pelaksana Badan mempunyai tugas 

merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan 

program kerja Sekretariat Unsur Pelaksana Badan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Sekretaris Unsur Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran 

BPBD. 

3. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta 

pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi. 

4. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan 

kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan 

perlengkapan serta penyusunan program. 

5. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan 

rapat dinas, upacara serta keprotokolan. 

6. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan 

evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban. 

7. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, 

ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, 



 

 

kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor. 

8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

4. BIDANG PENCEGAHAAN DAN KESIAPSIAGAAN 

A. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas 

membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub 

urusan pencegahan dan kesiapsiagaan. 

B. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusandan pelaksanaan program kerja Bidang Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas. 

b. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan 

pada pra bencana, pemberdayaan masyarakat serta 

pengurangan resiko bencana. 

c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana, 

pemberdayaan masyarakat serta pengurangan resiko bencana. 

d. Pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi 

atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan 

pada pra bencana, pemberdayaan masyarakat serta 

pengurangan resiko bencana. 

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan 

tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan 

kesiapsiagaan pada pra bencana, pemberdayaan masyarakat 

serta pengurangan resiko bencana. 

f. Penyusunan program kerja dan kegiatan operasional bidang 

pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas. 

g. Pelaksanaan fasilitasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan 



 

 

pada pihak yang membutuhkan. 

h. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan 

pelatihan dasar, lanjutan teknis, simulasi dan gladi. 

i. Penyusunan daftar pertanyaan, monitoring lapangan, 

pengevaluasian dan penyusunan laporan evaluasi data 

pencegahan pra bencana. 

j. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan serta analisis data 

potensi bahaya atau ancaman bencana. 

k. Pelaksanaan peninjauan lapangan untuk mengetahui situasi 

yang ada pada saat terjadi bencana yang selanjutnya dapat 

dijadikan untuk menyusun konsep pedoman teknis 

pencegahan bencana dan pengurangan resiko bencana. 

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

5. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK 

A. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu 

sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan 

kedaruratan dan logistik. 

B. Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang 

kedaruratan dan logistic berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas. 

b. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat dan 

dukungan logistik. 

c. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik pada saat 

tanggap darurat dan dukungan logistik. 

d. Perumusan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik pada 



 

 

saat tanggap darurat dan dukungan logistik. 

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan 

tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan 

logistik pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. 

f. Pelaksanaan fasilitasi pada pihak yang membutuhkan di 

bidang kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat. 

g. Pelaksanaan pengumpulan data, observasi lapangan, mengkaji 

dan menyajikan data tentang kronologis bencana, jumlah 

korban dan jumlah sarana prasarana yang rusak. 

h. Pengumpulan dan pengelolaan serta analisis darurat tanggap 

bencana. 

i. Pelaksanaan penanganan korban bencana dan pengungsi. 

j. Penyusunan konsep rencana pelaksanaan 

penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi saat 

tanggap darurat. 

k. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan 

pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap 

darurat. 

l. Pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial korban-korban 

bencana. 

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

6. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 

A. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas 

membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan 

sub urusan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

B. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai 



 

 

pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. Pelaksanaan koordinasi di bidang rehabilitasi dan 

rekonstruksi saat pasca bencana. 

c. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi saat pasca 

bencana. 

d. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi 

saat pasca bencana. 

e. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan 

instansi terkait di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi saat 

pasca bencana. 

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan 

tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan 

rekonstruksi saat pasca bencana. 

g. Pelaksanaan fasilitasi pada pihak yang membutuhkan di 

bidang rehabilitasi dan rekonstruksi saat pasca bencana. 

h. Pengkoordinasian dan pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Pemerintah Pekanbaru sebenarnya sudah menyiapkan semua 

perencanaan awal sebelum pandemi mencapai krisisnya melalui BPBD 

kota Pekanbaru, pertama, menetapkan komunikator dengan memilih 

Walikota Pekanbaru Firdaus sebagai komunikator pesan kepada 

masyarakat yang menjadi sasaran strategi komunikasi khususnya pada 

kegiatan sosialisasi ditentukan berdasarkan dari hasil pendataan wilayah 

yang teridentifikasi  terjangkit virus Covid-19. Kedua, dalam menetapkan 

target dan sasaran pencegahan wabah Covid-19 BPBD Pekanbaru 

menentukan Kecamatan Bukit Raya sebagai fokus penanganan di bulan 

Juni dikarenakan adanya tiga orang pegawai di Kantor Kecamatan Bukit 

Raya terkontaminasi positif corona. Ketiga, dalam menentukan teknik 

penyusunan pesan kepada masyarakan BPBD juga mengkaji sosialisasi 

seperti apa kepada masyarakat, jika pesan dalam bentuk program 

penyuluhan untuk penyadaran masyarakat maka sifat pesannya harus 

persuasif dan edukatif. Keempat, BPBD Kota Pekanbaru juga memilih dan 

menentukan media penyampai pesan kepada masyarakat melalui beberapa 

alat komunikasi seperti media berita lokal, dan sosial media. Kelima, 

evaluasi selalu dilakukan agar program yang sudah dilaksanakan dapat 

mencapai target dan sasara 

Tentu saja hal tersebut dilakukan untuk membantu pertimbangan 

agar keputusan pemerintah berjalan dengan baik, terkoordinasi dan aktif 

sehingga penyampaian informasi dan protokol komunikasi publik dikala 

pandemi berlangsung efektif melalui berbagai saluran/kanal komunikasi. 

Karena disituasi krisis, memang dibutuhkan variasi komunikasi dengan 

beragam konten dalam mendistribusikan informasi. 

Komunikasi digital dengan website, kanal media sosial yang ada 

dan telah dibuat oleh pemerintah sejauh ini cenderung mempraktikkan 
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pola komunikasi satu arah dan belum menerapkan informasi yang integral 

yakni sebagai pusat dokumen, kearsipan, dan informasi. Secara ideal dapat 

dikatakan bahwa tindakan komunikasi satu arah bisa dikombinasikan 

dengan pola interaksi yang mempunyai karakter penyaluran informasi dua 

arah antara tiga aktor utama, yakni pemerintah, publik, dan pihak yang 

berkepentingan. Dengan alasan itu maka sebenarnya pemerintah harus 

bertindak efektif dalam penggunaanya melalui persiapan, lebih sering 

melakukan dialog dan menetapkan ketepatan dalam melakukan distribusi 

kesempatan, asal informasi, dan pesan informasi terkait. 

Pemerintah dituntut untuk melakukan monitor dengan fokus pada 

isu atau wacana yang ada di media sosial, karena sifat dinamis dan 

kebebasan informasi yang didapatkan ketika harus dibandingkan dengan 

keadaan nyata di realitas sosial. Caranya dengan membuat kerangka 

monitor dengan basis data prioritas atas isu. Terakhir, pemerintah harus 

mengelola fungsi pengawasan yang lengkap dan partisipatif untuk 

memastikan protokol komunikasi berjalan, agar segala bentuk informasi 

dari pemerintah menjadi utama di dalam masyarakat, terkhusus di dunia 

maya yang cenderung menjadi sumber informasi pokok sekarang. 

Kegagapan dan kegagalan dalam fase awal bisa menjadi pengalaman yang 

bisa dipelajari agar justru tidak menjadi preseden komunikasi yang 

berulang di masa depan. 

 

B. Saran 

a. BPBD Pekanbaru dengan pemerintah kota belum benar-benar fokus 

dalam pencegahan Covid-19 di wilayah Pekanbaru, dilihat dari korban 

yang terus bertambah dan kebijakan karet dalam penanganan wabah 

covid-19. 

b. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan 

strategi komunikasi dengan objek maupun subjek yang berbeda. 
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c. Untuk penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya yang berguna bagi 

pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya di UIN Suska Riau. 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arifin, Anwar. 2004. Strategi Komunikasi Sebagai Pengantar. Bandung: 

Armiko. 

Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 

Rosdakarya 

Moleong, L. J. (2004). Prosedur Penelitian. Bandung: PT. Rinekacipta 

Coppola, D. P., & Maloney, E. K. (2017), Communicating Emergency 

Preparedness Practical Strategies for the Public and Private Sectors, 

2nd edition, Routledge:UK 

Effendy, Onong Uchjana. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2007 

Winardi. 1989. Strategi pemasaran. (Bandung: Mandarmaju) 

Cangara, Hafied. Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2010) 

Robert M.Z. Lawang, 1985. Pengantar Sosiologi. Karunika. (Jakarta. Miles and 

Huberman, 1984 

Rosady, Ruslan, 2008. Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi. 

PT Rajagrafindo Persada: Jakarta 

Subagyo, P Joko Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996) 

ArikunoSuharsimi, MetodologiPenelitian, (Yogyakarta: BinaAskara, 2016) 

Rakhmat, Jalaludin. 2004. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 

LKj IP BPBD Kota Pekanbaru 

 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (n.d.). Diakses pada 12 Desember 

2020 di https://www.facebook.com/InfoBencanaBNPB. 

http://www.facebook.com/InfoBencanaBNPB
http://www.facebook.com/InfoBencanaBNPB


 

 

Lampiran 1: 

DAFTAR KISI-KISI INSTRUMEN 

JUDUL VARIABEL INDIKATOR SUB. INDIKATOR KISI-KISI METODE 

 Strategi 

Komunikasi Bpbd 

Kota Pekanbaru 

Dalam 

Mensosialisasikan 

Pencegahan Covid-

19 Di Kecamatan 

Bukit Raya 

Pekanbaru 

 

Pencegahan  1. Langkah-langkah 

pencegahan 

  

  

  

 1. Menetapkan standar 

kerja 

  

 SOP 
1.Wawancara 

2.Observasi 

 Peraturan-peraturan/ 

undang-undang 

1.Wawancara 

2.Observasi 

  

 2. Melakukan 

monitoring dan evaluasi 

 Cari monitoring 
1.Wawancara 

2.Observasi 

 Pelaksanaan Monitoring 
1.Wawancara 

2.Observasi 

  

 2. Proses Pencegahan 

  

  

1. Menetapkan alat ukur  

  

 Standar kerja masing-masing 

bidang 

1.Wawancara 

2.Observasi 

 Jenjang/tingkat pencegahan 
1.Wawancara 

2.Observasi 

2. Menilai (Evaluasi) 

 Evaluasi kinerja 
1.Wawancara 

2.Observasi 

 Perbandingan kinerja sebelum 

dan sesudah 

1.Wawancara 

2.Observasi 

  

 3. Strategi 

Komunikasi 

  

  

 1. Pengaruh 

Komunikasi 

Strategi yang dilakukan 
1.Wawancara 

2.Observasi 

 Pelaksanaan Komunikasi 
1.Wawancara 

2.Observasi 

 2. Menilai / Evaluasi  Evaluasi Kinerja 
1.Wawancara 

2.Observasi 

 



 

 

Lampiran 2 : Dokumentasi 

Gambar 1 : BPBD Kota Pekanbaru Melakukan Sidak dalam rangka pencegahan 

Covid-19 di salah satu Warnet di Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 2 : BPBD Kota Pekanbaru sosialisasi ke Puskesmas Wilayah 

 

 

 

Gambar 3 : Halaman Awal Web BPBD Pekanbaru 



 

 

Gambar 4 : Pesan Pencegahan Covid-19 yang Berbentuk Baliho 
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