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SEKILAS KRISIS

▹ Situasi di luar rencana, memaksa mengalihkan dari rutinitas, 

perlu penanganan cepat, dan memicu akibat tak diduga. 

Peristiwa yang mengancam tercapainya tujuan terpenting.

▹ Ketidaknormalan dari konsekuensi negatif yang mengganggu

operasi sehari-hari sebuah organisasi. Krisis dapat mengancam

reputasi,  menurunkan kualitas hidup, bahkan mengundang

kematian. 

▹ Ibarat orang sakit: satu bagian nyeri, seluruh tubuh turut

merasakan.

 Krisis normal terjadi karena sistem tidak berjalan sesuai harapan

karena malfungsi, gangguan, atau rendahnya kinerja organisasi. 

Perilaku juga dapat memicu krisis.

 Krisis abnormal lebih banyak disebabkan faktor eksternal seperti

ulah pihak lain, situasi tertentu, atau bencana.
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PENYEBAB 

TERJADINYA KRISIS

Prodrome

Krisis memiliki alur

kejadian yang 

didahului gejala

dan indikasi

(prodromes) yang 

bisa dilihat, 

dirasakan, dan

seharusnya dapat

diantisipasi.

Bertahap

Prodrome terjadi

secara bertahap

seperti penyakit

sehingga dapat

dikenali sejak dini. 

Ada peringatan-

peringatan yang 

saling bertautan.

Pengabaian

Umumnya krisis

terjadi karena

pengabaian

terhadap

gejalanya. 

Respons awal

sangat

menentukan

segalanya.
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”

Suatu kejadian penting dengan

hasil akhir cenderung negatif

yang dapat berdampak baik

terhadap suatu organisasi, 

industri maupun publik, produk, 

layanan, dan reputasinya.
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Manajemen Krisis

Suatu manajemen

pengelolaan, 

penanggulangan atau

pengendalian krisis

hingga pemulihan citra

lembaga. 

DUA KATA BEDA MAKNA

Krisis Manajemen

Kegagalan dari

peranan manajemen

krisis dan

persoalannya menjadi

sulit untuk dipulihkan

karena dampaknya

sudah telanjur parah. 
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PENANGANAN

KRISIS

Krisis ibarat sisi lain pada mata uang. 

Atau seperti pajak yang tak bisa

dihindari. Sebagian besar krisis

berasal dari internal.
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MITIGASI KRISIS

Mitigasi krisis meliputi tiga hal: 

crisis management plan, crisis 

management team, dan crisis 

training.

Krisis dapat diantisipasi dengan

menerapkan crisis inventory –

menghitung potensi krisis pada tiap

titik. Data, koordinasi, dan

komunikasi adalah kunci.
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ANALISA

KRISIS
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IRISAN DARI KRISIS

INTERNAL EKSTERNAL
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ELEMEN KRISIS

Anatomi

Pelajari struktur tubuh dan

anatomi kasus. Cari titik

temunya. 

Data

Dapatkan data lengkap, olah

sesuai karakteristiknya. Jika

perlu, lakukan data mining.

Peta Masalah

Pahami peta persoalan secara

makro maupun mikro, termasuk

trennya.

Instrumen

Miliki semua instrumen: 

kebijakan, perangkat, sumber

daya, komunikasi. Gunakan

sesuai keperluan.

Tindakan

Lakukan tindakan secara terukur, 

fokus, dan berdasarkan batas

waktu.

Evaluasi

Evaluasi setiap langkah secara

komprehensif. Bikin perhitungan

lebih cermat.
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TABULASI DAN 

PERBANDINGAN DATA

2017 2018 2019

Rasio petugas 20 20 30

Jemaah wafat 658 388 453

Pengaduan

masalah 5 300 1.240
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15,300,000
Porsi katering menu Nusantara

85,23%
Indeks kepuasan haji terkini

203,351 orang
Jemaah haji reguler
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PERENCANAAN 

STRATEGIS13

Pra

Operasional

Operasional Haji

Pasca

Operasional
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01. 02. 03. 04.

Asrama

Kedatangan

Mukim

Kepulangan

Semangat besar tapi masih cemas. 

Hidup bersama orang lain di 

lingkungan baru. Tinggalkan

keluarga. Dituntut mandiri.

Terharu. Letih perjalanan jauh. 

Proses administrasi ala Arab. 

Suasana baru dengan budaya

berbeda dan perangkat berbeda. Ada 

rangkaian ibadah dengan segala

tantangannya.

Bersiap kembali ke rumah

Dengan menyandang haji.

05.

Armina

Puncak ibadah haji dengan segala

dinamika dan problematikanya. 

CAPTURE: OPERASIONAL HAJI
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Staf Khusus Menteri Agama RI (2014-sekarang) 

Sebelumnya, berkarir di bidang media dan 
komunikasi selama 15 tahun. Redaktur pelaksana 

majalah Forum Keadilan, membawahi 200 radio 
jaringan Internews – Asia Pasifik, membuat 

newsroom radio Delta FM, serta mendirikan portal 
politik Jurnalparlemen.com dan situs bisnis Varia.id.

Konsultan komunikasi untuk korporat, BUMN, dan 
pemerintah. Pernah menangani proyek 

Pembangunan Ekonomi Wilayah dan Reformasi 
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Menggarap 30 judul buku 
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Pengendali MCH & Krisis 2019


