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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Public relations bukan hanya merupakan salah satu spesialisasi 

ilmu komunikasi. Karena antara praktik komunikasi dan praktik public 

relations memiliki keterkaitan yang begitu erat. Oxley (1987:14) 

menyatakan, “public relations yang efektif merupakan komunikasi yang 

efektif karena memang kegiatan public relations merupakan kegiatan 

komunikasi yang terencana”. Public relations adalah bidang yang 

berkaitan dengan mengelola citra dan reputasi seseorang ataupun sebuah 

lembaga di mata publik. Profesi PR bekerja diwilayah publik untuk 

melakukan fungsi komunikasi, hubungan masyarakat (public relations), 

manajemen krisis (crisis management), hubungan pelanggan (costumer 

relations), hubungan pemerintahan (government relations), hubungan 

industri (industry relations), hubungan inverstor (investor relations), 

mediasi, publisitas, menulis pidato, dan guest atau visitors relations. 

(Nova, 2011:39-40) 

Manajemen krisis merupakan wilayah kerja PR seperti yang telah 

dijelaskan. Tujuan dari manajemen krisis adalah untuk menghentikan 

dampak negatif dari suatu peristiwa melalui upaya persiapan dan 

penerapan beberapa strategi dan taktik. Salah satu strategi manajemen 
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krisis adalah komunikasi krisis. Komunikasi memegang peran penting atas 

berhasil tidaknya mengatasi krisis. Kegagalan dalam menyediakan 

informasi merupakan awal kegagalan mengontrol krisis. Seperti yang 

disampaikan oleh Scanlon (1975), dikutip oleh G. Harisson (2005:12): 

“setiap krisis pasti mengandung krisis komunikasi, terjadi kekurangan atau 

kelebihan informasi, munculnya rumor, yang semuanya mengakibatkan 

ketidakpastian”. (Kriyantono 2012:180, 190,192) 

Setiap perusahaan memerlukan juru bicara sebagai wakil dari 

perusahaan untuk berkomunikasi dengan publiknya. Ketika perusahaan 

berada dalam kondisi krisis, harus dipastikan juru bicara perusahaan untuk 

berbicara kepada publik. Publik hanya mau mendengar dari seseorang 

yang mempunyai kekuatan dan berkepentingan untuk menjelaskan apa 

yang terjadi dan bagaimana memperbaiki (Nova 2011:197). Ketika krisis 

menerpa perusahaan, public relations perusahaan tentulah harus 

memahami siapa yang jadi khalayak sasaran komunikasi dan apa yang 

dikomunikasikannya. Setidaknya ada beberapa stakeholder organisasi 

yang pokok yang harus diperhatikan. Maka peran seorang PR menjadi 

ujung tombak perusahaan untuk mengkomunikasikan manajemen krisis 

plan yang telah dibuat perusahaan. 

Perusahaan maskapai penerbangan yang mengalami krisis 

terkadang tidak dapat mengendalikan atau menangani krisis dengan baik 

sehingga mengakibatkan hancurnya kepercayaan di masa yang akan 

datang atau bahkan bangkrut. Apalagi jika krisis yang dihadapi perusahaan 



3 
 

melibatkan keselamatan banyak orang dan berimbas pada kepercayaan 

publik kepada perusahaan di masa yang akan datang. Karena perusahaan 

akan selalu diawasi oleh media dan publik tingkat nasional bahkan dunia.  

Berikut beberapa contoh kasus peran public relations pada perusahaan 

maskapai penerbangan: 

Ketika pesawat Lion Air jatuh di Solo, beberapa jam setelah 

kejadian, public relations Lion Air muncul di beberapa stasiun 

televisi untuk menyampaikan informasi awal seputar kejadian, baik 

itu penyebab kecelakaan, korban yang jatuh, pernyataan keprihatinan 

hingga masalah penanganan selanjutnya. Ini merupakan langkah 

awal yang dibutuhkan publik agar mendapatkan kecukupan 

informasi. Di mata publik , langkah ini dianggap sebagai rasa 

tanggung jawab Lion Air. Sumber: (Kriyantono 2012:191) 

Perusahaan penerbangan Adam Air yang reputasinya hancur karena 

masalah teknis yang mengakibatkan kecelakaan pesawat dan telah 

menelan banyak korban. Pada kasus tersebut, awalnya Adam Air 

tidak menggunakan praktisi PR untuk menjembatani krisis informasi 

yang terjadi saat itu. Mereka cenderung tertutup dan tidak tanggap 

terhadap kebutuhan informasi publiknya di masa krisis. Hingga di 

saat-saat sebelum perusahaan mengalami kehancuran, Adam Air 

baru menyewa jasa praktisi PR untuk mengambil langkah reaktif 

dengan tujuan mengembalikan kepercayaan publik dan reputasi 

mereka. Namun, ternyata semuanya telah terlambat dan nama baik 

mereka turun, serta akhirnya bangkrut. Sumber: (Toar, 2011) 

 

Sebelum krisis menerpa melaui tangan PR, penting bagi 

perusahaan untuk memiliki komunikasi yang baik dengan publiknya, baik 

perusahaan dalam kondisi normal maupun tengah menghadapi krisis. Baik 

publik internal maupun eksternal. seperti contoh berikut ini: 

Sebelum menghadapi krisis jatuhnya pesawat QZ8501 rute 

Surabaya-Singapura, dinilai Wartawan Senior Harian Suara Merdeka 

Budi Nugaraha, tim PR AirAsia Indonesia cukup dekat dengan 

media. Bahkan, jika dibandingkan dengan maskapai penerbangan 

low cost carrier lainnya di Tanah Air, tim PR AirAsia Indonesia 

tergolong lebih akrab dengan media, jauh lebih relationship, dan 

tidak tertutup. (Wulandari, 2015) 
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Kemunculan teknologi telah merevolusi cara public relations 

dalam menangani perusahaan dan dalam berkomunikasi dengan publik 

utamanya. Internet, chatroom, intranet, situs Web, e-mail, media sosial dan 

media lain yang berbasis komputer, termasuk teknologi nirkabel, 

menyediakan sejumlah peluang untuk menyebar luaskan informasi, 

memberi dan menerima masukan, membeli barang dan jasa, memahami 

apa yang dipikirkan konsumen, memberikan akses kepada material 

perusahaan, memperbarui informasi untuk konsumen dan karyawan, dan 

lebih banyak lagi. Teknologi internet memajukan hampir semua aspek 

public relations karena adanya kontak yang cepat, langsung dan konsisten 

dengan konstituen utamanya. Internet telah mengubah cara orang 

mendapat informasi dari organisasi. Berkomunikasi melalui internet 

berarti bahwa publik atau anggota dari konstituen organisasi secara aktif 

memperoleh organisasi melalui internet. (Lattimore,Baskin, Heiman & 

Toth 2010:419,438).  

Pada tahun 2014 terjadi insiden pesawat terbang dari dua 

perusahaan yaitu MAS (MalyasiaAirlines System) dan Air Asia. Insiden 

tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa dan mendapatkan perhatian 

dari banyak pihak serta membuat pemerintah turun tanggan menangani hal 

tersebut. Insiden tersebut menjadi krisis bagi kedua perusahaan maskapai 

penebangan asal Malaysia itu.  Upaya perbaikan yang dilakukan 

perusahaan terus menjadi sorotan media massa dan para netizen. Berikut 

penjelasan insiden yang dialami: 
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  Yang pertama adalah insiden yang dialami Malaysia Airlines 

System (MAS) kecelakaan pesawat MH370. pada sabtu, 8 Maret 2014 

sebuah pesawat Boeing 777-200 nomor penerbangan MH370 hilang dalam 

rute Kuala Lumpur ke Beijing, China. Mengangkut 239 penumpang. 

Mereka terdiri dari 152 warga China, 38 warga Malaysia, 7 Indonesia, 5 

India, 7 Australia, 3 Prancis, 3 Amerika Serikat, 2 Selandia Baru, 2 

Ukraina, 2 Kanada, 1 Rusia, 1 Italia, 1 Taiwan, 1 Belanda dan 1 Austria. 

Mereka terdiri dari 227 penumpang termasuk 2 bayi dan 12 awak pesawat. 

Pesawat diterbangkan oleh Kapten Zaharie Ahmad Shah (53) 

(liputan6.com, 26 Februari, 23.31). Senin (24/3/2014) Perdana Menteri 

Malaysia Najib Razak mengumumkan kabar Malaysia Airlines MH370 

berakhir di Samudera Hindia, namun hingga kini belum ada bukti yang 

didapat. (liputan6.com, 26 Februari, 23.27) 

  Kedua adalah insiden AirAsia yaitu jatuhnya pesawat QZ8501 

pada hari minggu tanggal 28 Desember 2014 yang terjadwal terbang dari 

Surabaya menuju Singapura hilang kontak dengan air traffic control pada 

pukul 07:24 waktu Surabaya. Pesawat ini lepas landas dari bandara 

Internasional Juanda di Surabaya pukul 05.35 waktu setempat. Pesawat 

adalah Airbus A320-200 dengan nomor registrasi PK-AXC. Di dalam 

pesawat terdapat 155 penumpang. Di samping itu, juga terdapat 2 pilot, 4 

awak kabin dan 1 teknisi. Sama halnya dengan Malaysia Airlines, 

kecelakaan yang dialami maskapai AirAsia menjadi sorotan masyarakat 

lokal dan dunia, dalam proses pencarian pesawat dan korban mendapatkan 

bantuan dari berbagai negara. Berbeda halnya dengan pesawat milik 
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Malaysia Airlines, Pada tanggal 30 desember 2014 Badan SAR Nasional 

(BASARNAS) mengkonfirmasi bahwa telah ditemukan serpihan pesawat 

tersebut di kawasan Selat Karimata, sekitar 110 mil laut barat daya dari 

Pangkalan Bun, Kalimantan. (airasia.com, diakses 26 Februari 2015, 

22.51) 

Yang menarik dari fenomena ini karena MAS (Malaysia Airlines 

System) dan AirAsia merupakan maskapai penerbangan milik perusahaan 

Malaysia dan menggalami insiden di tahun yang sama yaitu 2014. Alasan 

mengambil insiden pesawat MH370 dibandingkan insiden kecelakaan 

MAS lainnya karena insiden ini masih misterius keberadaanya dan hingga 

kini masih penuh dengan pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi dan saat 

ini masih dalam proses pencarian. Sedangkan alasan memilih kecelakaan 

pesawat QZ8501 karena merupakan insiden terburuk AirAsia dalam 

sejarah. Selain itu media dan para pengamat membandingkan proses 

penanganan dan pencarian MAS yang dinilai lambat dan tertutup dengan 

AirAsia yang dinilai cepat membuat peneliti ingin membandingkan dan 

mengetahui bagaimana sebenarnya penanganan dari kedua maskapai 

tersebut dalam penanganan krisis dalam hal ini adalah komunikasi 

krisisnya melalui sosial media facebook. Kedua maskapai tersebut pada 

dasarnya memiliki perbedaan sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

insiden hilang atau jatuhnya pesawat, namun peneliti merasa tertarik untuk 

mengetahui bagaimana PR maskapai penerbangan berkomunikasi dengan 

publiknya melalui media sosial facebook perusahaan dalam mengabarkan 

peristiwa, pelayanan bagi para keluarga korban, membangun kembali 

http://www.airasia.com/
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reputasi dan lain sebagainnya. Walaupun perusahaan memiliki website dan 

media sosial lainnya dalam berkomunikasi dengan publiknya namun 

didalam website hanya tercantum press release, di media sosial twitter 

isinya tidak jauh berbeda dengan website dan facebook serta menyertakan 

link beritanya saja, sedangkan di facebook postingan tentang komunikasi 

krisis yang dilakukan perusahaan lebih bervariasi. Selain itu publik 

langsung dapat merespon atau menangapi postingan di fanpage facebook 

tersebut sehingga terjalin komunikasi dua arah. 

MAS (Malaysia Airlines System) dan AirAsia menggunakan sosial 

media untuk melakukan komunikasi krisis kepada publiknya. Peneliti 

menggunakan fanpage facebook perusahaan AirAsia Indonesia dan MAS 

untuk melakukan analisis karena sebelumnya peneliti melakukan pra 

survei bahwa di fanpage perusahaan tersebut tercantum postingan yang 

merupakan upaya yang dilakukan perusahaan dalam komunikasi krisis 

kepada publiknya.   

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah 

yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

komunikasi krisis yang dilakukan oleh  maskapai Malaysia Airlines 

pesawat MH370 dan AirAsia pesawat QZ8501 di media sosial fanpage 

facebook dalam kasus kecelakaan pesawat tahun 2014?” 



8 
 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi 

krisis yang dilakukan oleh maskapai penerbangan Malaysia Airlines 

pesawat MH370 dan AirAsia pesawat QZ8501 di media sosial facebook 

dalam kasus kecelakaan pesawat tahun 2014. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

D.1. Secara akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

perkembangan Ilmu Komunikasi tentang komunikasi krisis public 

relations khususnya pada maskapai penerbangan yang dilakukan di media 

sosial facebook. Sehingga dapat menjadi referensi dan rujukan peneliti 

sejenis dimasa yang akan datang khususnya bagi peminat bidang public 

relations. 

D.2. Secara praktis 

Peneliti dapat lebih mengetahui isi dan praktik komunikasi krisis 

melalui media online khususnya pada perusahaan maskapai penerbangan. 

Selain itu, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat 

luas tentang bagaimana public relations maskapai penerbangan melakukan 

komunikasi krisis saat terjadi kecelakaan pesawat.  
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Komunikasi krisis 

Komunikasi krisis menurut Fearn-Banks (2002:2) dialog yang 

terjadi antara perusahaan dan publik dalam waktu sebelum dan setelah 

krisis. Disini peran public relations sebagai aktivitas fungsi manajemen 

komunikasi. Sebuah krisis bisa mencangkup kekurangan dan 

ketidakpastian informasi. Menyediakan serta mengontrol arus informasi 

secara akurat dan efisisen merupakan indikator menghadapi krisis: jika 

gagal maka menjadi kesalahan terbesar, jika berhasil maka menjadi 

kesuksesan dalam mengatasi krisis (Duhe, 2005; Wigley & Zhang, 2011). 

“ Public relations bertanggung jawab membantu mengatasi krisis dengan 

cara menjamin bahwa publik dilayani dengan baik oleh organisasi. Public 

relations menyarankan manajemen untuk menerapkan strategi komunikasi 

yang memungkinkan organisasi beradaptasi di lingkungannya”, 

(Kriyantono, 2012a:223). Salah satu upaya menyediakan informasi secara 

reguler adalah menyediakan informasi yang setiap saat dapat diakses oleh 

media massa.  

Komunikasi yang tertutup dapat menyebabkan kesalahan persepsi 

dan memunculkan isu-isu yang meluas dan bersifat negatif bagi 

perusahaan. Strategi komunikasi dalam krisis biasa disebut komunikasi 

krisis, yang merupakan bagian dari strategi manajemen krisis. Strategi 

komunikasi krisis yang diterapkan public relations harus juga 

memprioritaskan keselamatan publik.  
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Dalam menghadapi komunikasi krisis, praktisi public relations 

mengawalinya dengan membuat perencanaan krisis. Seperti yang dikutip 

buku Public Relations Profesi dan Praktik Lattimore, Baskin, Heiman & 

Toth (2010:437), Cohn & Wolfe sebuah perusahaan public relations 

internasional merekomendasikan perencaan krisis sebagai berikut: 

a. Perhatikan kepentingan publik terlebih dahulu, khiususnya 

kebutuhan mereka yang langsung terkait, seperti kebutuhan 

korban dan keluarga korban. Hal ini berarti bagaimana 

menghadapi situasi darurat dan melindungi orang-orang yang 

terkena dampak dari situasi darurat sampai keadaan benar-

benar pulih. 

b. Bertanggung jawab memperbaiki keadaan.  

c. Sebisa mungkin bersikap terbuka dengan kelompok 

stakeholders seperti dengan pemerintah, investor, karyawan, 

atau bahkan komunitas yang terkena dampak krisis. 

d. Menunjuk seorang juru bicara yang bertugas mengelola akurasi 

dan konsistensi pesan yang berasal dari organisasi  

e. Membuat pusat media dan informasi 

f. Merespons semua pertanyaan dan permintaan media 

berdasarkan petunjuk yang sudah ada. 

g. Jangan berspekulasi. 

Berbagai cara dapat dilakukan untuk merespons situasi krisis. Respons 

perusahaan atas krisis bisa bermacam-macam. Beberapa cara yang dapat 

dilakukan dalam merespons krisis adalah sebagai berikut:  
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a. Menyerang pihak yang dapat memojokan perusahaan dengan 

memberikan fakta yang mendukung dan menjelaskan bahwa 

tuduhan tersebut tidak beralaskan. Tujuan serangan balik ini 

bermaksud mengurangi kredibilitas pihak yang menyerang dan 

mengklarifikasi isu yang dituduhkan. 

b. Perusahaan bisa merespons krisis dengan melakukan 

penyangkalan. Organisasi hanya menjelaskan kepada publik bila 

tidak benar perusahaan mengalami krisis. 

c. Melakukan pembenaran. Perusahaan, organisasi atau individu 

membela diri, bahwa yang dilakukannya benar, walaupun hal 

tersebut memancing polemik di tengah masyarakat. 

d. Perusahaan berusaha untuk meraih simpati publik. Respons 

seperti ini biasanya diikuti dengan aktivitas-aktivitas yang 

berorientasi melayani kepentingan publik. Seperti memberikan 

ganti rugi, memberikan pengobatan gratis dan lain-lain. Hal ini 

dilakukan dengan maksud mengembalikan kepercayaan publik 

setelah perusahaan terkena krisis. 

e. Perusahaan berjanji untuk memperbaiki kesalahannya dengan 

melakukan tindakan yang benar. Respons ini menuntuk kebesaran 

hati perusahaan untuk mengakui kesalahannya dan meyakinkan 

bahwa masalah tidak akan terjadi lagi untuk kedua kalinya.    

f. Permintaan maaf. Dalam hal ini perusahaan bertanggung jawab 

untuk krisis yang terjadi dan meminta maaf secara terbuka kepada 

publik. (Nova 2011: 175-185) 
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Menyediakan informasi untuk mengontrol lingkungan dapat 

menggunakan berbagai saluran komunikasi. Apapun saluran yang 

digunakan, public relations harus menjamin adanya prinsip keterbukaan 

dan komunikasi dua arah yang memungkinkan publik memberikan umpan 

bali. Saluran komunikasi ini berupa (Kriyantono 2012: 197): 

a. Saluran tatap muka langsung, seperti membuka pusat informasi 

dalam sebuah crisis-center, dimana siap 24 jam untuk 

menyediakan dan mem-follow up informasi dari publik. Tempat ini 

juga dapat dijadikan tempat konferensi pers untuk menyediakan 

informasi bagi media. 

b. Saluran media massa, yaitu menyediakan informasi kepada 

wartawan surat kabar, radio atau televisi (misalnya press release, 

backgrounders, fact sheets atau press tour) 

c. Media nirmasa mencangkup surat-menyurat, intranet, selebaran-

selebaran, majalah internal atau majalah dinding. 

d. Media online. Untuk media online ini terdapat beberapa istilah 

lain, seperti media alternatif atau Computer-Medianted 

Communication (CMC). Saat ini pun, dikenal istilah baru seperti 

microblogging-mediated communication, yaitu bentuk baru dari 

kegiatan komunikasi di mana pengguna dapat mendiskripsikan 

opininnya secara singkat dan didistribusikan dengan menggunakan 

pesan-pesan instan seperti mobile phone, email, web, facebook, 

atau twitter. Media sosial ini memiliki dua fungsi bagi aktivitas 

public relations: (1) sumber informasi atas isu-isu dan opini publik; 
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(2) sebagai alat untuk mengontrol informasi melalui penyediaan 

informasi yang faktual, up to date, terbuka dan resiprokal.  

 

E. 2. Public Relations  

Public relations adalah fungsi kepemimpinan dan manajemen yang 

membantu pencapaian tujuan sebuah organisasi, membantu 

mendefinisikan filosofi, serta memfasilitasi perubahan organisasi. Para 

praktisi public relations berkomunikasi dengan semua masyarakat internal 

dan eksternal yang relevan untuk mengembangkan hubungan yang possitif 

serta menciptakan konsistensi antara tujuan organisasi dengan harapan 

masyarakat. Mereka juga mengembangkan, melaksanakan dan 

mengevaluasi program organisasi. 

Public reations membantu masyarakat kita yang kompleks dan 

pluralistik dalam mengambil keputusan dan berfungsi lebih efektif dengan 

cara berkontribusi pada terciptanya saling pengertian diantara kelompok 

dan institusi terkait. Public relations ini berusaha mengharmoniskan publik 

dengan kebjakan publik.  Praktisi public relations bertindak sebagai 

konselor terhadap pihak manajemen sekaligus sebagai mediator, dalam 

membantu menerjemahkan tujuan pribadi menjadi kebijakan dan tindakan 

yang masuk akal serta dapat diterima masyarakat. Sebagai sebuah fungsi 

manajemen, public relations mencangkup hak-hak berikut: 

a. Mengantisipasi, menganalisis, dan menafsirkan opini publik, sikap, 

dan isu yang mungkin dapat berpengaruh baik atau buruk, pada 

operasional atau perencanaan organisasi. 

b. Memberi saran kepada manjemen di semua tingkatan dalam organisasi 

terkait dengan putusan kebijakan, rencana tindakan, dan komunikasi. 

Dengan mempertimbangkan efeknya terhadap masyarakat dan 

terhadap tanggung jawab organisasi sosial atau kewarganegaraan. 
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c. Meneliti, melaksanakan, dan terus-menerus melakukan evaluasi 

terhadap program aksi dan komunikasi untuk mencapai pemahaman 

pada masyarakat yang melek informasi yang diperlukan untuk 

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Termasuk dalam hal ini 

adalah kegiatan pemasaran, pencarian dana, pekerja, hubungan dengan 

komunitas atau pemerintah, dan program lainnya. 

d. Merencanakan dan mengimplementasikan upaya organisasi untuk 

mempengaruhi atau merubah kebijakan publik. 

e. Menyususn sasaran, merencanakan, membuat anggaran, merekrut dan 

melatih staf, mengelola semua sumber daya yang diperlukan untuk 

melakukan semua yang disebutkan diatas. 

f. Contoh berapa pengetahuan yang  mungkin dibutuhkan seorang public 

relations adalah seni berkomunikasi, psikologi, psikologi sosial, 

sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan prinsip-prinsip manajemen 

dan etika. Keterampilan dan pengetahuan teknis dibutuhkan dalam 

sebuah riset tentang pendapat publik, menganalisis isu publik, 

berhubungan dengan media, kegiatan surat-menyurat, mengiklankan 

sebuah lembaga, produksi film/video, acara khusus, pidato dan 

presentasi. (Lattimore,Baskin, Heiman & Toth 2010:4-5) 

 

E.2.1 Proses Public Relations 

Proses PR selalu dimulai dan diakhiri dengan penelitian. Seperti 

yang dikutip dari buku (Nova 2011: 51-52) ada empat langkah yang 

biasa dilakukan dalam proses PR: 

1. Mendefinisikan permasalahan 

Praktisi PR dalam tahap ini perlu melibatkan diri dalam penelitian dan 

pengumpulan fakta. Selain itu, praktisi PR perlu memantau dan 

membaca terus pengertian, opini, sikap, dan perilaku mereka yang 
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berkepentingan dan terpengaruh oleh sikap dan tindakan perusahaan.  

Langkah ini dilakukan oleh seorang praktisi PR setiap saat secara 

continue, bukan hanya pada saat krisis  terjadi. 

2. Perencanaan dan Program 

Pada tahap ini seorang PR telah menemukan penyebab timbulnya 

permasalahan dan sudah siap dengan langkah-langkah pemecahan atau 

pencegahan. Langkah-langkah itu dirumuskan dalam bentuk rencana 

dan program, termasuk anggarannya. 

3. Aksi dan Komunikasi 

Banyak praktisi PR yang sering melupakan kedua proses diatas dan 

langsung masuk tahap ketiga, yaitu langsung melakukan aksi 

komunikasi berdasarkan asumsi pribadi. Walaupun tidak jarang 

tindakan itu membawa hasil yang tidak buruk, langkah ini sama sekali 

tidak disarankan karena tinggi resikonya bagi citra perusahaan. 

4. Evaluasi Program  

Proses PR dimulai dengan mengumpulkan fakta dan diakhiri pula 

dengan pengumpulan data.  Untuk mengatahui prosesnya sudah selesai 

atau belum, seorang  praktisi PR perlu melakukan evaluasi atas 

langkah-langkah yang telah diambil. 
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E.2.2. Sasaran kegiatan public relations 

Menurut H. Fayol, beberapa sasaran kegiatan public relations (PR), 

adalah sebagai berikut: 

a. Membangun identitas dan citra perusahaan (building corporate 

identity and image) 

1) Menciptakan identitas dan citra perusahaan dan positif 

2) Mendukung kegiatan komunikasi timbal balik dua arah 

dengan berbagai pihak 

b. Menghadapi krisis (facing of crisis) 

Menangani keluhan (compalint) dan menghadapi krisis yang 

terjadi dengan membentuk manajemen krisis dan public 

relations (PR) recovery of  image yang bertugas memperbaiki 

lost of image and damage. 

c. Mempromosikan aspek kemasyarakatan (promotion public 

causes) 

1) Mempromosikan yang menyangkut kepentingan publik. 

2) Mendukung kegiatan kampanye sosial, seperti anti 

merokok, menghindari obat-obatan terlarang dan 

sebagainnya. (Nova 2011: 56-57). 
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E.3. E-PR 

Dalam buku Cyber Public Relations Onggo (2004:3,7) disampaikan 

bahwa Internet telah membuat pelaku PR juga memanfaatkan media 

online karena media ini memang tidak dapat dihindarkan. Apalagi jika 

perusahaan telah memiliki situs web atau bahkan sudah menggunakan 

email. Jika perusahaan telah terekspos melalui internet sebaiknya jangan 

tanggung-tanggung dalam memempengaruhi persepsi publik. Dengan 

terjun ke internet, perusahaan secara otomatis menjadi bagian dari suatu 

media E-PR. Dalam dunia fisik mungkin dapat menyembunyikan 

identitas perusahaan, namun begitu menggunakan media internet, apalagi 

sudah memiliki situs Web, seperti apa perusahaan, karakternya, 

reputasinya, dapat dilihat langsung oleh siapapun mulaidari pelanggan, 

kompetitor, investor, wartawan dan bahkan musuh bisnis.   

Fokus utama E-PR adalah membidik  media online. Namun, E-PR 

juga dapat dimaksimalkan untuk menggunakan penyampaian elektronik 

kepada organisasi media lokal, nasional, regional, dan internasional. 

Dalam hal ini juga bisa termasuk penyampaian press release dan 

dokumen-dokumen penunjang di web baik disitus web korporat maupun 

di situs web mitra atau untuk industri sejenis.  
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Dengan E-PR, organisasi dapat melewati batas penghalang untuk 

menyampaikan pesan kepada target publik dan berikut manfaat dari E-PR: 

1. Komunikasi Konstan 

Internet bagaikan satpam atau sekertaris yang tidak pernah tidur selama 

24/7 (24 jam x 7 hari) dengan potensi target publik seluruh dunia 

2. Respons yang cepat 

Internet memungkinkan untuk memberikan respons secara cepat  

3. Pasar Global 

Internet telah menutup jurang pemisah geografis (kecuali psikologis) 

setelah terhubung di dunia online, sehingga langsung dapat berkomunikasi 

dengan publik diberbagai belahan dunia  

4. Interaktif 

Sangat interaktifnya internet membuat kita dapat memperoleh feedback 

dari pelanggan atau pengunjung situs Web. Dengan demikian maka kita 

bisa tahu keinginan mereka dan tidak perlu lagi menebak-nebak.  

5. Komunikasi Dua Arah 

Komunikai antara organisasi dengan publik merupakan tujuan utama E-PR 

karena aktivitas ini akan membantu dalam membangun hubungan yang 

kuat dan saling bermanfaat yang tidak dapat dilakukan langsung oleh 

media offline. 

6. Hemat 

E-PR dapat membuat organisasi lebih hemat mengingat E-PR tidak 

membutuhkan biaya cetak. Semakin murahnya biaya internet membuat 

biaya E-PR akan semakin terjangkau. (Onggo 2004:5-6) 
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E.4. Krisis Public Relations 

Krisis public relations sering disebut sebagai krisis komunikasi, 

terjadi karena pemberitaan negatif yang berimbas buruk pada 

pemberitaan perusahaan. Pemberitaan media atau isu yang beredar 

bisa jadi benar, atau mungkin saja tidak, tetapi berpotensi 

mempengaruhi citra seseorang atau perusahaan. Salah satu tugas PR 

adalah mengklarifikasi pemberitaan di media yang tidak seimbang 

atau yang memojokan perusahaan. (Nova 2011:116) 

Dari sekian banyak krisis public relations yang terjadi, kita dapat 

belajar bagaimana publik berperepsi negatif. Beberapa image negatif 

yang tercipta justru karena respon yang kurang baik di saat krisis. Saat 

krisis terjadi dengan merespon dengan buruk malah akan membuat 

media menjadi skeptis. Di saat media memperhatikan krisis yang 

terjadi, sebaiknya perusahaan memberi respons yang baik, terncana, 

masuk akal, dan dapat dipercaya. Transparasi adalah sesuatu 

keharusan, selain terbuka dan bertanggung jawab yang merupakan 

cara agar berhasil, reaksi pertama disaat krisis merupakan hal yang 

paling penting.  

 Pemberitaan media juga dapat menimbulkan bias. Kadang kala 

opini media lebih besar dari fakta yang terjadi. Opini media, suka 

tidak suka akan membentuk opini publik. Media memang penting, 

yang lebih penting adalah terlebih dahulu memberikan informasi yang 

dibutuhkan kepada pihak keluarga. Tentukan segmen dan prioritas 
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publik, dan buatlah strategi dan taktik agar informasi tersebut dapat 

diterima dari masing-masing mereka.  (Nova 2011: 157-159) 

Menurut G. Harisson (2005:11) dalam buku Public Relations & 

Crisis Management, ketika melakukan riset tentang strategi 

komunikasi sebagai dasar melaksanakan manajemen krisis 

memberikan definisi krisis sebagai suatu masa yang kritis berkaitan 

dengan suatu peristiwa yang kemungkinan pengaruhnya negatif 

terhadap organisasi. Karena itu, kecepatan cepat dan tepat perlu 

dilakukan agar tidak mempengaruhi keseluruhan operasional 

organisasi. Pengambilan keputusan pasti memerlukan pemrosesan 

informasi langkah berani untuk meminimalkan akibat yang tidak 

diinginkan. Sebuah krisis cenderung menjadi sebuah situasi yang 

menghasilkan efek negatif yang memengaruhi organisasi dan 

publiknya, produknya dan reputasinya (Fearn-Banks,2002).  

 

E.4.1.Karakteristik krisis 

Krisis mempunyai beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut 

dapat dijadikan alat untuk membedakan antara krisis dengan isu 

(Kriyantono 2012:174-176). Karakteristik krisis antara lain:  

1. Peristiwa yang spesifik (specific event) 

Penyebab krisis dapat diketahui. Suatu organisasi dapat mengalami 

satu macam krisis, seperti demonstrasi karyawan atau krisis yang 
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menerpa produknya. Tetapi, dimungkinkan pada saat yang sama  

organisasi tersebut mengalami dua macam atau lebih krisis 

2. Krisis bersifat tidak diharapkan dan dapat terjadi setiap saat. Krisis 

cenderung mengancam kehidupan organisasi atau publiknya, sehingga 

tidak seorangpun dalam organisasi yang mengharapkan krisis terjadi. 

Krisis terjadi sebagai bagian dari aktivitas organisasi. Krisis tidak 

diharapkan karena dapat menghasilkan kerusakan, ancaman, 

menimbulkan korban jiwa, dan dapat mengubahsistem sosial-budaya. 

Krisis bersifat tidak terduga , artinya organisasi mengerti bahwa jika 

suatu isu tidak diatasi dengan baik akan memicu krisis, tetapi 

organisasi tidak dapat memastikan kapan krisis tersebut terjadi 

(Coombs, 2007b:136). 

3. Krisis menciptakan ketidakpastian informasi. Pada awal krisis 

biasanya muncul rumor. Rumor adalah informasi yang tidak jelas dari 

mana asalnya, siapa yang membawanya, dan kebenaranya tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. Rumor terjadi karena setiap orang 

mempunyai kesempatan untuk mengira-ngira atau membuat analisis 

sendiri tentang apa yang terjadi. Untuk mengatasinya, Public relations 

perlu proaktif dan menyediakan saluran komunikasi yang dapat 

menyebarkan informasi yang benar kepada publik. Menurut G. 

Harisson (2005), aktivitas public relations dalam menyediakan pesan-

pesan yang relevan dengan situasi krisi dan membuka saluran 

komunikasi yang terbuka, disebut sebagai komunikasi krisis (crisis 

communication). 
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4. Menimbulkan kepanikan. 

Kepanikan bisa muncul akibat ketidak pastian dan kekurangan 

informasi. Situasi ini memunculkan rumor yang tidak jelas sumber dan 

kebenaranya. 

5. Menimbulkan dampak bagi operasional organisasi. 

Dampak ini dapat bersifat negatif, seperti penurunan profit, penurunan 

kepercayaan publik, pemerintah dan publik tiada henti-hentinya 

memberikan perhatian besar atau bahkan mungkin menginvestigasi 

organisasi, mengancam reputasi dan nama organisasi, perubahan yang 

bersifat tidak produktif (misalnya kehilangan modal, pengunduran diri 

karyawan, pemutusan hubungan kerja masal dan hilangnya waktu 

untuk mengatasi konflik). Krisi juga dapat memunculkan dampak yang 

tidak terduga, seperti masalah yang selama ini terpendam tiba-tiba 

muncul ke permukaan dan munculnya kompetitor baru. Tetapi, krisis 

juga berpotensi menjadi awal yang baik organisasi, seperti munculnya 

pahlawan baru atau seseorang yang menjadi pemimpin baru yang 

membawa organisasi keluar dari krisis, munculnya strategi-strategi 

baru, munculnya kebijakan-kebijakan baru, dan peluang memunculkan 

perubahan yang lebih baik. Agar krisis dapat menjadi titik balik 

menjadi yang lebih baik maka organisasi dituntut merencanakan dan 

melaksanakan strategi krisis dengan baik selama dan sesudah krisis 

(post crisis communication)  
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6. Berpotensi menimbulkan konflik 

Konflik terjadi karena adanya ketidaksesuaianantara harapan dan 

kenyataan. Konflik bisa terjadi di internal organisasi atau juga antara 

organisasi dengan publik eksternal (konflik eksternal). Krisis 

memunculkan pro dan kontra dan debat publik antara pemberitaan di 

media massadan perhatian publik yang terus-menerus. 

 

E.4.2.Krisis berdasarkan dampaknya 

krisis juga dapat dikategorikan berdasarkan dampaknya. Ketiga 

kategori tersebut dibagi berdasarkan levelnya:  

a. Krisis level 1: dampak dari krisis ini mengakibatkan tercemarnya 

nama organisasi serta adanya hambatan dalam mewujudkan misi. 

Contohnya: tuntutan hukum terhadap perusahaan Newmont 

karena kasus pencemaran lingkungan. 

b. Krisis level 2: krisis ini berdampak pada cedera fisik, 

kemungkinan korban jiwa, rusaknya properti, hancurnya reputasi 

perusahaan atau kombinasinya. Contohnya: kasus lumpur 

PT.Lapindo. 

c. Krisis level 3: level krisis ini mengakibatkan adanya korban jiwa, 

kerusakan properti yang serius, serta kemungkinan kebangkrutan. 

Contoh: kasus Enron Corporation. 

Krisis juga dianggap sebagai “turning point in history/life”, 

suatu titik balik dalam kehidupan yang dampaknya memberikan 
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pengaruh signifikan, ke arah negatif  maupun possitif tergantung 

reaksi yang diperlihatkan individu, kelompok masyarakat, atau suatu 

bangsa.  

Jika dipandang dari kaca mata bisnis, suatu krisis akan 

menimbulkan hal-hal berikut (Nova 2011:70): 

1) Intensitas permasalahan akan bertambah  

2) Masalah akan menjadi sorotan publik baik dari media massa, 

atau informasi dari mulut ke mulut. 

3) Masalah akan mengganggu kelancaran bisnis sehari-hari. 

4) Masalah menganggu nama baik perusahaan. 

5) Masalah dapat merusak sistem kerja dan mengguncang 

perusahaan secara keseluruhan. 

6) Masalah yang dihadapi selain membuat perusahaan menjadi 

panik, tidak jarang juga membuat masyarakat menjadi panik. 

7) Masalah akan membuat pemerintah ikut melakukan intervensi. 
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E.4.3. Faktor-faktor penyebab krisis 

Situasi krisis dalam bisnis juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor 

yang berhubungan dengan hal berikut (Nova 2011: 80-94): 

a. Public Health 

Public health adalah krisis yang terjadi karena produk 

perusahanditengarai membahayakan kesehatan atau terbuat dari 

bahan-bahan yang menimbulkan gangguan kesehatan. 

b. Safety and Security Issue 

Faktor keselamatan dan keamanan merupakan hal yang penting 

bagi perusahaan dalam melayani konsumennya. Apalagi bagi 

perusahaan yang bisnisnya berkaitan dengan nyawa manusia, 

kelalaian dalam dua hal diatas akan sangat berakibat fatal. Untuk 

mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka 

perusahaan harus membuat standar operasional prosedur bagi 

keselamatan dan keamanan konsumennya. Di samping perusahaan 

harus mengikuti standar keselamatan dan keamanan internasional. 

Inilah alasan mengapa Uni Eropa melarang beberapa maskapai 

penerbangan Indonesia terbang ke langit Eropa. Otoritas 

penerbangan Indonesia dinilai tidak dapat memenuhi teknis 

International Civil Aviation Organization (ICAO).  

c. Financial and Business Isue 

Krisis moneter yang terjadi disuatu bangsa 

d. Environmental Issue 
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Isu-isu lingkungan sensitif yang dilakukan oleh perusahaan tertentu 

dengan mengabaikan aturan yang berlaku 

e. Business practices and Ethics 

Dalam bisnis diperlukan etika dan kejujuran. Saat individu, 

organisasi atau perusahaan mengabaikan etika dan kejujuran, maka 

krisis pasti akan terjadi. Korupsi, mark-up, suap, berbohong, 

pencemaran lingkungan, merugikan masyarakat adalah sedikit dari 

sekian banyak perilaku bisnis yang tidak etis. 

f. Worker Misconduct 

Permasalahn yang terjadi didalam perusahaan yang berkaitan 

antara perusahaan dan karyawan. 

g. Legal Issue 

Perbuatan perusahaan yang melanggar hukum. 

h. Accident and Disaster 

Kecelakaan dapat terjadi kapan saja. Berbagai hal dapat menjadi 

penyebabnya, baik karena human error atau permasalahan teknis 

lainya. 

i. False Advertising 

Krisis yang terjadi ketika bentuk iklan yang dibuat perusahaan, 

individu atau organisasi justru menciptakan polemik di tengah 

masyarakat. Dengan kata lain, dengan tidak sengaja perusahaan 

menciptakan krisisnya sendiri. 
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j. Customer Complaints 

Perusahaan perlu berhati-hati terhadap konsumen yang tidak puas. 

Konsumen yang puas hanya akan menceritakan kepuasaanya 

kepada 4-6 orang saja, tapi konsumen yang tidak puas akan 

bercerita kepada 6-8 orang lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk 

mempertahankan pelanggan lebih murah daripada mendapat satu 

pelanggan baru. 

k. Out of stock products 

Kekurangan pasokan bahan baku, kerusakan mesin, atau 

kurangnya tenaga kerja dapat menghambat proses produksi yang 

kemudian berdampak pada jumlah produksi. Inilah yang 

menyebabkan kelangkaan. Kelangkaan menyebabkan kepanikan 

baik dari sisi produsen maupun konsumen. 

 

E.4.4. Menangani Krisis 

Beberapa prioritas dalam menangani krisis antara lain sebagai 

berikut (Nova 2011:130-131): 

a) Memobilisasi tim manajemen krisis yang tepat untuk memberikan 

informasi kepada manajemen senior. 

b) Segera ambil tindakan untuk membantu orang yang terkena 

dampak krisis. 

c) Ekspresikan rasa peduli dan simpati. 
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d) Ciptakan contact secara aktif dengan stakeholder kunci (pastikan 

dialog). 

e) Berikan pengarahan kepada media secara proaktif, jaga arus 

komunikasi dengan memberikan informasi terbaru mengenai 

perusahaan secara teratur. 

f) Ciptakan perusahaan sebagai sumber informasi yang kredibel 

dalam situasi krisis. 

 

E.4.5. Tahapan Isu dan Krisis 

Tahapan Isu dan Hubungannya dengan Krisis dalam sebuah 

model yang dikembangkan oleh Hainsworth & Meng, proses itu 

dapat digambarkan sebagai siklus yang terdiri dari empat tahap, yaitu 

(Nova 2011:260-263) : 

Sumber http://alexanderps.com/index 

Mengacu gambar (lihat di atas) dari siklus hidup masalah, sumbu X 

merupakan durasi di mana masalah berkembang. Sumbu Y merupakan 



29 
 

tingkat intensitas. Sebagai intensitas masalah mulai meningkat, 

demikian juga tingkat tekanan pada organisasi untuk penerimaan 

masalah.  

a. Tahap 1: Potential Stage 

Pada tahap ini setiap peristiwa mempunyai potensi untuk 

berkembang menjadi sesuatu yang penting. Fase ini biasanya belum 

terlihat oleh para pakar atau menyita perhatian publik, walaupun 

beberapa ahli sudah menyadari adanya isu tersebut. Isu mulai menguat 

ketika suatu organisasi atau kelompok berencana untuk melakukan 

sesuatu yang memiliki konsekuensi bagi orang atau kelompok lain. 

kesadaran dan perhatian suatu kelompok menyebabkan keputusan 

mereka untuk “melakukan sesuatu” disini garuis sudah tergambar dan 

konflik mulai timbul. Dalam sudut pandang manajemen tren dapat 

dipandang menjadi awal kemunculan isu.  

b. Tahap 2: Emerging Stage 

Tahap ini mengidentifikasikan terjadinya tekanan terhadap 

organisasi akibat sebuah isu. Dalam banyak kasus, tekanan ini adalah 

akibat dari reaksi kelompok masyarakat yang mulai memberikan 

perhatian pada isu yang beredar. Media mulai memberitakan hingga isu 

berkembang menjadi sebuah isu publik, yang mau tidak mau 

menyelesaikannya harus empertimbangkan opini publik. 

 Pada tahap ini sesugguhnya masih relatif mudah bagi organisasi 

untuk proaktif dalam pencegahan atau menghentikn perkembangan isu 
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tersebut. Namun beberapa perusahaan mengabaikan tahap ini. 

perusahaan terkadang berharap isu pada tahap emerging ini cepat 

berlalu dan tidak berdampak buruk padaperusahaan. Salah satu 

alasannya karena manjemen lebih memerhatikan maslah lain yang 

dianggap lebih penting.  

Liputan media akan menjadi faktor yang penting yang harus 

dipertimbangkan sebagai penyebab meluasnya sebuah isu. Karena itu 

sanggat penting bagi perusahaan untuk melakukan monitor secara rutin 

terhadap dinamika lingkungan bisnis, peraturan perundangan, dan 

perubahan sosial dalam rangka mengidentifikasi isu serta 

memformulasikan rencana untuk mengelola isu tersebut. 

c. Tahap 3 & 4: Current Stage dan Crisis Stage 

Pada fase “current stage” isu sudah mulai berkembang dan menunjukan 

dampak serius. Pada tahap ini sulit untuk mengubah isu karena sudah 

menjadiopini publik yang menyebar dengan instensitas yang luar biasa 

tinggi. Pihak-pihak yang terlibat mulai menyadari pentingnya isu 

tersebut dan mulai mencari upaya untuk merespon situasi tersebut. 

Seperti pada gambar perubahan “current stage” mejadi “krisis” 

sangatlah cepat. Dalamsituasi ini sangatlah mungkin institusi 

formalseperti pemerintah ikut campur tanggan dalam penyelesaian krisis 

yang terjadi. 

d. Tahap 5: Dormant Stage (Resolution) 

Pada saat isu telah mendapatkan perhatian publik, apalagi memasuki 

ranah hukum, maka usaha untuk menyelesaikan dampaknya menjadi 
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lebih lama dan mahal. Setelah mencapai puncaknya, sebuah isu cepat 

atau lambat akan hilang dimakan waktu atau teralihkan oleh isu yang 

lain yang lebih panas. 

 

E.4.6. Siklus Krisis 

  Seperti aktivitas bisnis lainnya, krisis memiliki siklus kehidupan. 

Lamanya waktu untuk masing-masing tahapan tergantung dari seberapa 

efisien manajemen menghadapi krisis tersebut. Berikut 5 tahap siklus 

hidup krisis yang harus dikenali dan dipahami adalah:  

1. Tahap pre-crisis (sebelum krisis) 

Pre-crisis adalah kondisi sebelum sebuah krisis muncul. Benih krisis 

sudah ada sehingga jika muncul suatu kesalahan yang kecil saja, krisis 

dapat terjadi. Benih yang mulai tumbuh pada tahap ini biasanya tidak 

diperhatikan karena beberapa aspek dalam perusahaan memang penuh 

resiko. Selain itu, perusahaan tidak mempunyai perencanaan 

menghadapi krisis. 

2. Tahap warning (peringatan) 

Tahap ini dianggap sebagai salah satu tahap yang paling penting 

dalam daur hidup krisis. Di dalamnya, suatu masalah pertamakalinya 

dikenali, dapat diecahkan dan diakhiri selamanya atau dibiarkan 

berkembang menuju pada kerusakan yang menyeluruh.  

3. Tahap acute-crisis (akut) 

Pada tahap ini krisis mulai terbentuk dan media juga publik 

mengetahui adanya masalah. Jika krisis sudah mencapai tahap ini, 
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perusahaan tidak dapat berdiam diri karena sudah mulai menimbulkan 

kerugian. Saat inilah berbagai dokumen dan modul untuk menghadapi 

krisis harus dikeluarkan dan digunakan. 

4. Tahap clean-up (pembersihan) 

Inilah waktunya memulihkan perusahaan dari kerugian dan 

menyelamatkan apa saja yang tersisa baik reputasi, citra perusahaan, 

lini produksi dan lain sebagainya. Tetapi, hikmah yag daat diambil, 

yakni perusahaan daat melihat bagaimana suatu krisis akan timbul, 

bagaimana menghadapi krisis dan memastikan krisis tidak akan 

terulang kembali. 

5. Tahap post-crisis (sesudah krisis) 

Jika perusahaan kembali memenangkan kepervcayaan publik dan dapat 

beroperasi kembali dengan normal, maka secara formal dapat 

dikatakan krisis telah berakhir (Nova 2011:94-97).  

 

E.5. Sosial Media Facebook 

 FB adalah tipe situs jaringan yang membuat aktif penggunanya. Ini 

sangat berbeda dengan friendster (FS) yang muncul sebelumnya. Dalam 

FS, setiap komentar yang ditanggapi oleh teman-teman kita tidak 

diberitahukan oleh situs tersebut. Sementara dalam FB semua yang 

dilakukan diberitahukan kepada pengguna. Antar pengguna dapat 

berinteraksi secara interaktif. Inilah kelebihan FB. Dalam FB juga dapat 

melakukan chatting layaknya Yahoo Messanger (YM). FB memang 

fenomena aktual dan jejaring sosial paling diminati oleh para netter 
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(catatan tahun 2010). Facebook yang ditemukan oleh Mark Elliot 

Zuckerberg sebenarnya sama dengan situs internet lainnya namun 

mengapa paling populer dan diminati karena dengan FB para penjelajah 

bisa berpartisipasi sebagai pengisi situs. Sedangkan situs internet pada 

umumnya menyajikan informasi dan para penjelajahnya hanya menerima 

apa adanya. Menurut cacatan pusat operasional FB California, Amerika, 

sebanyak 813 ribu dari 235 juta penduduk Indonesia menggunakan FB. 

Facebook memang memiliki dampak negatif, namun tak dapat dipungkiri 

FB juga memiliki dampak possitif. FB-er bisa menemukan teman 

lamannya setelah sekian puluh tahun tidak bertemu. Mereka kemudian 

menjalin silahturahmi, saling bertanya, saling mengabarkan, bahkan saling 

menguntungkan satu sama lain, misalnya dalam dunia bisnis.  

 Manfaat dan tidak manfaat FB sangat bergantung pada 

penggunanya. Pada dasarnya, teknologi itu sendiri tidak membuat gerakan. 

Tetapi orang-orang yang memanfaatkan teknologi jejaring sosial itu 

dengan antusias memanfaatkannya. Dalam kajian komunikasi, kenyataan 

itu sering disebut dengan communication technological animal. 

 Communication technological animal berarti individu-individu 

yang menjadikan teknologi sangat fundamental bagi humanistannya. Bagi 

mereka teknologi adalah faktor utama dalam melakukan perubahan. 

Bahkan teknologi komunikasi sebagai jejaring sosial dipercaya sebagai 

alat yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. 
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Fenomena di Indonesia juga dapat dijadikan contoh. Banyak kasus-

kasus yang diungkap, dipercepat penyelesaiannya, undangan simpati 

dibangun melalui jejaring sosial seperti gerakan sejuta Facebooker 

pendukung Prita Mulyasari atau gerakan pendukung ditetapkannya Sultan 

Yogjakarta sebagai gubernur menyebar luas diketahui dari jejaring sosial 

(Nurudin, 2012). 

 

E.6. Teori Pesan  

Teori pesan dari tradisi Sosiopsikologis yaitu Model Pemilihan 

Strategi yang diutarakan oleh Lawrence Wheeless, Robert Barraclough, 

dan Robert Stewart. Wheeless dan koleganya menuliskan sejumlah taktik 

yang berhubungan dengan tiga jenis kekuasaan. Sebagai contohnya, 

kemampuan untuk mempengaruhi harapan orang lain dan akibat-

akibatnya, dapat menggunakan taktik-taktik, seperti janji, ancaman, dan 

peringatan. Kemampuan memanipulasi hubungan dapat menggunakan 

taktik, seperti mengatakan bahwa anda menyukai orang lain, 

menghubungkan penghargaan yang positif dan negatif, terlibat dalam 

pertimbangan emosional, menyanjung dan sebagainya. Kategori 

kekuasaan yang ketiga menentukan nilai dan kewajiban dapat 

menggunakan pertimbangan moral, utang, rasa bersalah, dan teknik-teknik 

yang lain (Little John, A.Foss:2009:179) 
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F. Definisi Konseptual 

Komunikasi krisis  

  Komunikasi yang yang terjadi antara perusahaan dengan publiknya 

dalam situasi krisis. Bagaimana perusahaan mengkomunikasikan apa yang 

ingin dikatakan, apa yang akan dilakukan dan apa yang sudah dilakukan 

perusahaan dalam merespon krisis serta langsung mendapatkan feedback 

dari publiknya.  

Definisi komunikasi krisis menurut Fearn-Banks (2002:2), yaitu: 

“ongoing dialogue between organization and its public prior to, during, 

and after the crisis” (dialog yang terjadi antara perusahaan dan publik 

dalam waktu sebelum dan setelah krisis). 
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G. Metode Penelitian 

G.1. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Kualitatif dipilih karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar 

dan bukan angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-

kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. 

Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

(Moleong 2014:11) 

G.2.Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe dan dasar penelitian yang digunakan dalam judul “Komunikasi Krisis 

Public Relations Maskapai Penerbangan Melalui Media Sosial Facebook 

Perusahaan (Analisis isi pada kasus kecelakaan Malaysia Airlines MH370 dan 

Air Asia QZ8501 Tahun 2014)” adalah tipe deskriptif dan dasar penelitian  

analisis isi.  

Analisis isi mengambarkan secara detail deskripsi dari suatu pesan. Ada 

analisis isi yang hanya mengambarkan pesan (teks). Tetapi ada juga analisis 

isi yang di desain untuk melakukan perbandingan (komparatif) misalnya,  

perbandingan antar waktu, antar komunikator yang berbeda, dan antar 

khalayak yang berbeda (Eriyanto 2011:33). 
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G.3.Ruang lingkup penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah melalui postingan di fanpage facebook 

milik MAS (Malaysia Airlines System) dari bulan Maret - Juni 2014 (22 

postingan status) dan fanpage facebook milik Air Asia Indonesia pada bulan 

Desember 2014 - Februari 2015 (57 postingan status) dan berikut tabel 

postingan status dari kedua maskapai tersebut. 

 

Tabel G.3.1 

Postingan status fanpage facebook Malaysia Airlines dan AirAsia 

Indonesia sesuai dengan tanggal postingan 

No Judul Tanngal MAS / 

AirAsia 

Indonesia 

1 Postingan tentang pernyataan resmi 

terkait insiden MH370 

8-Maret-

2014 

Malaysia 

Airlines 

2 Postingan tentang statement yang 

disampaikan Grup CEO Malaysia 

Airlines terkait insiden MH370 

8-Maret-

2014 

Malaysia 

Airlines 

3 Postingan tentang statement yang 

disampaikan Grup CEO Malaysia 

Airlines terkait insiden MH370 

8-Maret-

2014 

Malaysia 

Airlines 

4 Postingan pernyataan untuk media 

terkait MH370 

8-Maret-

2014 

Malaysia 

Airlines 

5 Postingan tentang misi pencarian dan 

penyelamatan MH370 

10-Maret-

2014 

Malaysia 

Airlines 

6 Postingan tentang aktivitas terbaru dari 

Emergency Operation Center  

10-Maret-

2014 

Malaysia 

Airlines 

7 Postingan tentang tim SAR yang 

memusatkan pencarian pada jejak 

pesawat  

11-Maret-

2014 

Malaysia 

Airlines 

8 Postingan tentang bantuan bagi keluarga 

penumpang di Beijing 

12-Maret-

2014 

Malaysia 

Airlines 

9 Postingan tentang konfirmasi tentang 

spekulasi yang terjadi  

14-Maret-

2014 

Malaysia 

Airlines 

10 Postingan tentang misi pencarian 

MH370 

16-Maret-

2014 

Malaysia 

Airlines 

11 Postingan tentang pengarahan media  19-Maret- Malaysia 
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2014 Airlines 

12 Postingan tentang upaya pencarian 

lanjutan MH370 

22-Maret-

2014 

Malaysia 

Airlines 

13 Postingan tentang kabar terbaru dari 

satelit   

24-Maret-

2014 

Malaysia 

Airlines 

14 Postingan tentang ungkapan penyesalah 

terkait asumsi tentang MH370 

24-Maret-

2014 

Malaysia 

Airlines 

15 Postingan tentang himbauan untuk ikut 

memberikan doa dan belasungkawa atas 

insiden MH370 

24-Maret-

2014 

Malaysia 

Airlines 

16 Postingan tentang konfirmasi bahwa 

MH370 telah hilang di Samudra Hindia 

26-Maret-

2014 

Malaysia 

Airlines 

17 Postingan tentang konsistensi bahwa 

Malayasia Airlines akan terus 

memberikan informasi terbaru 

26-Maret-

2014 

Malaysia 

Airlines 

18 Postingan tentang penanganan keluarga 

yang disampaikan oleh asisten tim 

khusus 

28-Maret-

2014 

Malaysia 

Airlines 

19 Postingan tentang suka, duka, kebanggan 

dan semangat menjadi bagian dari MAS 

yang disampaikan oleh salah satu awak 

kabin 

1-Mei-2014 Malaysia 

Airlines 

20 Postingan tentang optimisme yang 

disampaikan oleh Grup CEO Malaysia 

Airlines 

2-Mei-2014 Malaysia 

Airlines 

21 Postingan tentang pentingnya kerjasama 

dengan konsumen melalui sosial media 

yang disampaikan oleh Direktur 

Komersial Malaysia Airlines 

5-Juni-2014 Malaysia 

Airlines 

22 Postingan tentang kesan-kesan selama 

bermitra dengan Malaysia Airlines yang 

disampaikan oleh rekan bisnis Royanto 

Handaya 

18-Juni-2014 Malaysia 

Airlines 

23 Pernyataan Resmi dari AirAsia 

Indonesia Mengenai Perkembangan 

Penerbangan QZ8501 yang Hilang 

Kontak (Update ke-2) 

28-

Desember-

2014 

AirAsia 

Indonesia 

24 Pernyataan Terbaru mengenai 

Penerbangan QZ8501 

28-

Desember-

2014 

AirAsia 

Indonesia 

25 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA 

INDONESIA QZ8501 (PER 29 

DESEMBER 2014 10.30 WIB (GMT+7) 

29-

Desember-

2014 

AirAsia 

Indonesia 

26 SELURUH PENERBANGAN 

AIRASIA TETAP BEROPERASI 

NORMAL 

30-

Desember-

2014 

AirAsia 

Indonesia 

27 INFORMASI TERKINI TERKAIT 30- AirAsia 
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PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

(PER 30 DESEMBER 2014 18:00 

GMT+7) 

Desember-

2014 

Indonesia 

28 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

(PER 31 DESEMBER 2014 20:00 

GMT+7) 

31-

Desember-

2014 

AirAsia 

Indonesia 

29 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 1 JANUARI 2015 PUKUL 20:00 

WIB 

1-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

30 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 2 JANUARI 2015 PUKUL 21:00 

WIB 

2-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

31 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 3 JANUARI 2015 PUKUL 20:00 

WIB 

3-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

32 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 4 JANUARI 2015 PUKUL 22:00 

WIB 

5-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

33 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 5 JANUARI 2015 PUKUL 20:00 

WIB 

5-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

34 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 6 JANUARI 2015 PUKUL 20:00 

WIB 

6-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

35 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 7 JANUARI 2015 PUKUL 21:00 

WIB 

7-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

36 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 8 JANUARI 2015 PUKUL 20:00 

WIB 

8-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

37 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 9 JANUARI 2015 PUKUL 19:00 

WIB 

9-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

38 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 10 JANUARI 2015 PUKUL 21:00 

WIB 

10-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

39 INFORMASI TERKINI TERKAIT 11-Januari- AirAsia 
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PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 11 JANUARI 2015 PUKUL 20:00 

WIB 

2015 Indonesia 

40 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 12 JANUARI 2015 PUKUL 22:00 

WIB 

12-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

41 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 13 JANUARI 2015 PUKUL 21:00 

WIB 

13-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

42 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 14 JANUARI 2015 PUKUL 22:00 

WIB 

14-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

43 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 15 JANUARI 2015 PUKUL 21:00 

WIB 

15-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

44 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 16 JANUARI 2015 PUKUL 22:00 

WIB 

16-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

45 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 17 JANUARI 2015 PUKUL 19:00 

WIB 

17-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

46 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 18 JANUARI 2015 PUKUL 21:00 

WIB 

18-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

47 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 19 JANUARI 2015 PUKUL 20:30 

WIB 

19-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

48 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 20 JANUARI 2015 PUKUL 21:30 

WIB 

20-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

49 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 21 JANUARI 2015 PUKUL 21:00 

WIB 

21-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

50 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 22 JANUARI 2015 PUKUL 20:00 

WIB 

22-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

51 INFORMASI TERKINI TERKAIT 24-Januari- AirAsia 
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PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 23 JANUARI 2015 PUKUL 20:00 

WIB 

2015 Indonesia 

52 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 24 JANUARI 2015 PUKUL 20:00 

WIB 

24-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

53 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 25 JANUARI 2015 PUKUL 20:00 

WIB 

25-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

54 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 26 JANUARI 2015 PUKUL 20:00 

26-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

55 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 27 JANUARI 2015 PUKUL 19:30 

WIB 

28-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

56 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 28 JANUARI 2015 PUKUL 21:00 

WIB 

28-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

57 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 29 JANUARI 2015 PUKUL 17:30 

WIB 

29-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

58 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 30 JANUARI 2015 PUKUL 20:30 

WIB 

30-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

59 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 31 JANUARI 2015 PUKUL 18:30 

WIB 

31-Januari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

60 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 1 FEBRUARI 2015 PUKUL 18:30 

WIB 

1-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

61 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501  

PER 2 FEBRUARI 2015 PUKUL 18:30 

HRS LT (GMT+7) 

2-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

62 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 3 FEBRUARI  2015 PUKUL 22:00 

WIB 

3-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

63 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

4-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 
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PER 4 FEBRUARI  2015 PUKUL 19:00 

WIB 

64 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 5 FEBRUARI  2015 PUKUL 19:00 

WIB 

5-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

65 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 6 FEBRUARI  2015 PUKUL 19:30 

WIB 

6-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

66 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 7 FEBRUARI  2015 PUKUL 19:00 

WIB 

7-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

67 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 9 FEBRUARI  2015 PUKUL 21:00 

HRS LT (GMT+7) 

9-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

68 Postingan tentang komitmen AirAsia 

Indonesia untuk selalu mendampingi 

keluarga penumpang QZ8501 

10-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

69 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 10 FEBRUARI 2015 PUKUL 

21:00 HRS LT (GMT+7) 

10-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

70 Postingan tentang komitmen AirAsia 

Indonesia #togetherwestand 

11-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

71 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 11 FEBRUARI 2015 PUKUL 

19:00 HRS LT (GMT+7 

11-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

72 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 12 FEBRUARI 2015 PUKUL 

20:00 

12-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

73 Postingan tentang kampanye untuk 

mendukung AirAsia Indonesia melalui 

hashtag #togetherwestand 

13-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

74 INFORMASI TERKINI TERKAIT 

PENERBANGAN AIRASIA QZ8501 

PER 13 FEBRUARI  2015 PUKUL 

20:00 WIB 

13-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

75 Cerita dari Salah Satu Volunteer yang 

bertugas di Crisis Center QZ8501, Shy 

Karim 

16-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

76 Postingan tentang kampanye untuk 

mendukung AirAsia Indonesia melalui 

hashtag #togetherwestand 

18-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 
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77 Cerita dari Salah Satu Volunteer yang 

bertugas di Crisis Center QZ8501, Delvy 

Gusmiranto 

18-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

78 Postingan tentang ucapan terimakasih 

atas dukungan yang diberikan kepada 

AirAsia Indonesia 

20-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

79 Postingan tentang komitmen AirAsia 

Indonesia 

22-Februari-

2015 

AirAsia 

Indonesia 

 

Sumber ditulis sesuai dengan status yang diposting fanpage facebook 

Malaysia Airlines System (MAS) dan AirAsia Indonesia (2014-2015) 

 

 

G.4. Unit analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini difokuskan pada pesan-pesan teks 

tertulis  dan feedback yang terdapat dalam postingan fanpage facebook MAS 

dan Air Asia Indonesia yang merupakan bagian dari komunikasi krisis. 

 

G.5. Struktur Kategori 

 Struktur kategori digunakan untuk mempermudah peneliti dalam 

melakukan analisis data melalui fanpage facebook milik perusahaan MAS 

dan Air Asia Indonesia. Struktur kategori yang dibuat oleh peniliti mengacu 

pada model komunikasi Harold Laswell yang dikemukakan pada tahun 1948 

yaitu “Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?”. 

Alasan peneliti mengacu pada model komunikasi ini karena sesuai dengan 

kebutuhan peneliti yang ingin mengetahui siapa pengendali pesan (Who), 

berbicara tentang apa isi pesan yang disampaikan  (Say What) dan kepada 

siapa saja pesan tersebut ditujukan (To Whom). (Mulyana, 2001:136-137). 

Adapun struktur kategorinya sebagai berikut: 
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Tabel G.5.1 

Struktur Kategori Peneliti 

KATEGORI SUB- KATEGORI INDIKATOR  

Who? 

(seseorang 

yang dikutip 

pernyataannya 

di dalam 

postingan) 

Internal  CEO (Chief Executive 

Officer) adalah Pimpinan 

tertinggi pusat suatu 

perusahaan 

  Presiden Direktur 

pimpinan tertinggi 

perusahaan yang 

ditugaskan disuatu negara 

pada perusahaan 

multinasional dalam hal 

ini yang dimaksud adalah 

Presiden Direktur AirAsia 

Indonesia 

  Direktur Komersial dalam 

hal ini yang dimaksud 

adalah direktur komersial 

Malaysia Airlines 

  Tim PR (Public Relations) 

atau Admin sebuah tim 

yang membantu 

perusahaan dalam krisis 

yang tengah dihadapi dan 

betugas membantu 

perusahaan menjalin 

komunikasi dengan 

publiknya 

  Karyawan adalah 

seseorang yang bekerja di 

perusahaan penerbangan 

MAS / Air Asia 

(pramugari, staf, dan lain-

lain) 

  Mitra Usaha yang pernah 

bekerjasama dengan 

perusahaan. 

 Eksternal  Relawan yang dengan 

suka rela membantu 

perusahaan 

  BASARNAS (Tim SAR 

Nasional) 

  POLRI (Tim Kepolisian 
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Republik Indonesia) 

  Pihak Otoritas Pemerintah  

 Feedback  Komunikasi timbal balik 

yang diberikan publik 

sebagai balasan dari 

komunikasi yang di 

lakukan perusahaan. 

Say What? 

(Topik yang 

dinyatakan 

oleh sumber) 

Evakuasi Evakuasi korban termasuk 

proses identifikasi dan 

penyerahan jenazah 

kepada keluarga. 

  Evakuasi puing pesawat 

dan barang 

 Konfirmasi keberadaan 

pesawat  

Perusahaan mengonfirmasi 

tentang insiden yang 

terjadi, proses pencarian 

dan perkembangan 

keberadaan pesawat 

kepada publik. 

 Penanganan keluarga 

korban  

memberikan pelayanan 

dan informasi terupdate 

tentang upaya penanganan 

korban kepada pihak 

keluarga. 

 Bantuan pihak lain bantuan yang yang 

diberikan dari pemerintah 

lokal dan negara lain.  

 Komitmen perusahaan  perusahaan berusaha untuk 

menjadi lebih baik. 

 Kinerja perusahaan  apa saja yang telah 

dilakukan perusahaan 

dalam menjalankan 

usahanya selama ini 

 Himbauan  Informasi yang ditujukan 

kepada publik yang 

sifatnya penting 

 Ungkapan rasa Simpati 

atau Empati   

ungkapan penyesalan atau 

keprihatinan yang 

mendalam 

Whom? 

(Pihak-pihak 

yang menjadi 

sasaran 

penerima 

pesan) 

Keluarga korban Keluarga para penumpang 

dan seluruh awak kabin 

yang terkena dampak dari 

krisis yang terjadi 

 Pihak otoritas 

penerbangan 

Pihak penerbangan terkait 

yang memiliki wewenang 

investigasi insiden  QZ 
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8501 dan MH370 

 Pihak otoritas pemerintah  Pihak pemerintah terkait 

yang memberikan 

dukungan terhadap insiden 

QZ 8501 dan MH370 

 Media Wartawan yang bekerja di 

media massa yang 

bertugas untuk 

mengumpulkan berita 

 Konsumen  pengguna jasa maskapai 

penerbangan MAS / Air 

Asia 

 Lainya  semua orang memiliki 

perhatian atas insiden 

kecelakaan MAS 

(Malaysia Airlines 

System) dan Air Asia 

 

G.6. Sumber dan Teknik pengumpulan data 

1. Sumber: 

a. Primer : Fanpage facebook milik perusahaan penerbangan Malaysia 

Airlines System dan Air Asia Indonesia 

b. Sekunder : berupa buku-buku literatur, data pendukung dari internet, 

seperti profil perusahaan dan artikel, serta bahan lainnya guna 

menunjang kelengkapan data.  

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi : Teknik pengumpulan data dalam peneltian ini dengan 

cara mendokumentasikan postingan facebook perusahaan. objek penelitian 

ini adalah postingan yang berkaitan dengan komunikasi krisis  
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b. Observasi: Fanpage facebook perusahaan di observasi untuk memetakan 

mana saja postingan yang termasuk komunikasi krisis yang dilakukan 

perusahaan Malaysia Ailines dan Air Asia  

 

G.7.Teknik analisis data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis 

isi yang mana secara sistematis dapat mengkaji isi informasi yang terekam. 

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengumpulkan data 

2. Membuat kategori yang akan digunakan untuk menganalisis isi 

facebook perusahaan 

3. Dokumentasi postingan di fanpage facebook yang akan diteliti 

4. Menganalisis data yang telah dikumpulkan sesuai dengan kategorisasi 

 

G.8.Uji Keabsahan Data 

Menurut Lexy J. Moleong (2014: 326-338) ada delapan teknik 

pemeriksaan keabsahan data diataranya: 1) Perpanjangan keikutsertaan; 2) 

ketekunan/keanjegan pengamatan; 3) Triangulasi; 4) Pemeriksaan sejawat 

melalui diskusi; 5) Analisis kasus negatif; 6) Pengecekan anggota; 7) Uraian 

rinci; 8) Auditing. Peneliti menggunakan teknik triangulasi karena dianggap 

paling tepat dalam membantu pemeriksaan keabsahan data. 
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Triangulasi adalah teknik pemerikasaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu.  Denzim (1978) membedakan 

empat macam triangulasi sebagai teknik pemerikasaan yang pemanfaatanya 

menggunakan sumber, metode, penyidik,dan teori. 

Peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan cara melakukan 

perbandingan antar data pada postingan dari fanpage facebook Malaysia 

Airlines dan AirAsia Indonesia yang dianalisis. 

 


