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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini akan membahas strategi yang digunakan oleh humas PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk,. (Telkom) dalam menangani krisis perusahaan. 

Penelitian ini berfokus pada studi kasus anomali satelit Telkom 1 yang 

mengakibatkan belasan ribu ATM di Indonesia tidak dapat beroperasi selama 

beberapa hari. Humas Telkom cenderung menggunakan strategi hubungan media 

dalam manajemen krisis ini. Adapun beberapa alasan mengapa penelitian ini 

penting untuk dilakukan, yaitu:  

Pertama, manajemen krisis yang buruk dapat menghancurkan reputasi 

perusahaan. Bulgu (2007 hlm. 205-214) menjelaskan bahwa krisis dapat mengubah 

titik dalam kehidupan berorganisasi. Hal tersebut mewakili peluang untuk 

membangun reputasi, membentuk organisasi dan mengatasi masalah-masalah 

penting dalam organisasi. Lisa Lyon (dalam Wilcox and Cameron, 1999, hlm. 264) 

menyatakan bahwa reputasi yang baik dapat tercipta dan hancur akibat tindakan 

yang diambil oleh perusahaan, hal itu mencakup segala cara yang dilakukan 

karyawaan saat menghadapi konflik dengan pihak luar perusahaan. Heath (2009: 

159) berpendapat bahwa sikap yang ditunjukkan perusahaan pada publik saat 

mengatasi krisis akan selalu diingat dan mungkin bisa menjadi bumerang jika 

perusahaan itu tidak mempertahankan sikap yang sama setelah krisis.  

Potensi krisis hampir setiap waktu mengincar perusahaan, sehingga 

pemahaman akan krisis dan bagaimana mengelola sebuah krisis sangat diperlukan. 

Dennis L. Wilcox dan Glen T. Cameron (1999, hlm. 206) dalam bukunya Public 

Relations Strategies and Tactics menyatakan bahwa krisis adalah sebuah kejadian 

luar biasa yang tidak dapat dihindari oleh setiap perusahaan, bahkan pada 

perusahaan terbesar didunia sekalipun. Dough Newsome (2000 hlm. 516) dalam 

bukunya This is PR : The Realities of Public Relations, berpandangan bahwa krisis 

datang dalam berbagai bentuk, dan praktisi humas adalah orang yang memiliki 

bagian paling besar dalam menghadapi krisis yang berkaitan dengan publik.  
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Sebelum menjadi sebuah krisis, biasanya krisis didahului dengan isu-isu yang 

menyangkut perusahaan. Isu-isu yang berkembang dalam masyarakat ini dapat 

menguntungkan atau justru merugikan. Tench dan Yeomans (dalam Suwatno, 2018 

hlm. 86) menjelaskan bahwa manajemen isu dilakukan dengan memantau bidang 

politik, sosial, ekonomi dan lingkungan teknologi  Manajemen isu tersebut 

merupakan proses proaktif untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, mengevaluasi 

dan merespon isu kebijakan publik yang membawa pengaruh pada hubungan 

organisasi dengan publiknya (Cutlip, 2000 hlm. 19). Terkadang bukannya 

mencegah isu agar tidak menjadi sebuah permasalahan besar, sebaliknya isu 

tersebut justru berkembang menjadi krisis tepat sebelum praktisi humas 

menyadarinya, Pada saat manajemen isu tidak dapat menghentikan munculnya 

krisis, itulah saatnya manajemen krisis mengambil alih (Wilcox dan Cameron, 2006 

hlm. 258). Manajemen krisis mencakup segala usaha untuk mencegah atau 

mengurangi dampak negatif dari krisis serta melindungi organisasi, pemangku 

kepentingan, dan atau industri dari kerusakan (Coombs, 2010 hlm. 4). 

Salah satu tugas penting humas dalam situasi krisis yaitu pada upaya 

komunikasi yang dilakukan dalam memulihkan kembali reputasi yang sempat 

terganggu oleh krisis. Sebab bagaimanapun juga, sebuah krisis pasti akan 

membawa dampak pada citra dan reputasi perusahaan itu sendiri (White dan Mazur, 

1995 hlm. 2009). Semakin lama sebuah krisis menginterupsi organisasi, semakin 

banyak kerugian finansial yang harus di tanggung. Reputasi merupakan sumber 

daya berwujud yang harus selalu dipantau dan dilindungi (Davies, Chun, de Silva, 

& Roper dalam Heath dan O’Hair, 2009 hlm. 105).  

Dibutuhkan proses yang panjang dan rumit untuk mendapatkan reputasi 

organisasai yang mapan. Reputasi organisasi yang baik sangat berharga dan 

menjadi komoditas yang rapuh sehingga harus dijaga dan dikelola dengan baik serta 

dikembangkan melalui fungsi hubungan masyarakat karena reputasi perusahaan 

yang baik tidak hadir dengan sendirinya. Menjalin hubungan dengan media 

merupakan salah satu cara untuk menjaga reputasi perusahaan. Disisi lain, 

hubungan media bukan hanya sebagai program untuk publisitas pada kondisi 
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normal saja, hubungan media dapat menjadi solusi utama untuk menyelesaikan 

masalah pada kondisi genting. 

Kedua, hubungan media memiliki peranan penting dalam manajemen krisis 

perusahaan. Jon White dan Laura Mazur dalam bukunya membahas campur tangan 

media dalam krisis perusahaan bahwa sebuah tekanan yang mungkin paling cepat 

muncul adalah dari media yang mencari informasi tentang krisis. Media memainkan 

peran kunci dalam menyajikan informasi yang mempengaruhi pembentukan kesan 

dan legitimasi perusahaan kepada publik (Romenti, Stefania dan Chiara, 2010 hlm. 

383). Aktivitas kehumasan memiliki peran penting dalam komunikasi eksternal 

organsiasi (Suwatno, 2018 hlm. 86). Sudah menjadi tugas praktisi humas untuk 

mengatur permintaan informasi, dan memenuhi kebutuhan berkomunikasi dengan 

media dan kelompok penting lainnya (White dan Mazur, 1995 hlm. 211).  

Jika krisis tidak segera ditanggapi maka organisasi akan menghadapi masalah 

tambahan dari media yang menuduh mereka mengabaikan krisis dan bertindak 

tidak bertanggung jawab terhadap krisis. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena 

dalam situasi krisis, wartawan cenderung berfokus pada tindakan negatif organisasi 

(Bradford dan Garrett, 1995 hlm. 875). Saat organisasi tidak memberikan 

tanggapan untuk melengkapi informasi situasional (keadaan terkait krisis) atau 

informasi disposisional positif (nilai, niat, standar dan penyesalan) maka investor 

dan pemangku kepentingan bisa melimpahkan tanggung jawab atas krisis dengan 

disposisional negatif yang akan merugikan organisasi (Huang, 2004 hlm. 181).  

Pada kenyataannya, media tidak hanya menginformasikan investor dan 

pemangku kepentingan mengenai isu-isu terkait organisasi, tetapi juga menyoroti 

dan membingkai fitur-fitur khusus, terutama dalam situasi krisis yang terkadang 

justru tidak membantu perusahaan dalam mendapatkan kembali stabilitas. Oleh 

karena itu, hubungan media yang baik perlu dijaga dan dibangun dari sebelum 

terjadinya krisis sampai setelah krisis berhenti. Ketika terjadi krisis, khalayak akan 

bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jika perusahaan sudah 

memiliki hubungan media yang baik maka para reporter akan menjadi “guardians 

of the public trust” (penyalamat kepercayaan publik) atau tangan kanan perusahaan 

untuk memberitakan dan memberi makna terhadap krisis yang dialami perusahaan. 
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Fungsi media dalam hal ini adalah sebagai agen publikasi dan penyebaran informasi 

dari perusahaan kepada khalayak untuk mencegah berkembangnya desas-desus 

atau rumor yang dapat merugikan perusahaan (Barton, 1990 hlm. 8).  

Media akan mencari sumber informasi alternatif ketika juru bicara organisasi 

tidak ada. Selain itu, tidak adanya komentar resmi dari juru bicara dapat membuat 

organisasi tampak mengelak, tidak responsif, atau tidak peduli dengan masyarakat. 

Pejabat daerah dapat menjadi juru bicara utama dalam laporan media jika 

perwakilan organisasi tidak dapat dimintai komentar (Lerbinger dalam Coombs dan 

Holladay, 2010 hlm. 162). Membiarkan orang lain memberikan informasi tentang 

krisis itu berbahaya karena dapat menciptakan persepsi bahwa organisasi tidak bisa 

mengendalikan situasi atau menyembunyikan informasi tertentu. Oleh karena itu, 

juru bicara organisasi harus bertemu dengan media pada tahap awal krisis untuk 

menyebarluaskan informasi dan berpartisipasi dalam membingkai krisis.  

Pertanyaan media harus dipenuhi dengan tanggapan yang cepat, akurat, terbuka, 

dan konsisten (dalam Coombs dan Holladay 2010 hlm. 162). Tanggapan harus 

cepat karena kesan pertama publik tentang organisasi dalam krisis dapat 

memengaruhi persepsi mereka terhadap langkah komunikasi selanjutnya. 

Tanggapan dalam 24 jam pertama membantu membentuk citra publik organisasi). 

Contohnya, ketika seorang manajer ditanya mengenai krisis oleh reporter, jika 

individu tersebut belum mengetahui krisis tersebut harus dijelaskan bahwa 

organisasi tengah menyelidiki detailnya (Barton, 1990 hlm. 8). Reporter perlu 

diyakinkan bahwa informasi terkait krisis akan dibagikan segera setelah fakta 

diketahui. Manajer perlu mempertimbangkan kebutuhan informasi dari setiap 

kelompok pemangku kepentingan, misalnya: media, komunitas, karyawan, 

investor, dan kompetitor. Selain itu, juru bicara harus berkomunikasi "satu suara" 

yaitu mempertahankan pesan yang konsisten (Ray dalam Coombs dan Holladay, 

2010 hlm. 162). Dalam hal ini, komunikasi korporat perlu dilakukan dengan 

membantu mengumpulkan, menyampaikan dan menafsirkan informasi serta 

merepresentasikan organisasi kepada dunia luar (Suwatno, 2018 hlm. 97). 

Sangat penting bagi organisasi untuk meyakinkan para ahli media, wartawan 

dan analis untuk mendengarkan apa yang mereka katakan. Oleh karena itu, keahlian 
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khusus merupakan faktor kunci dalam mengembangkan hubungan media. Dengan 

menggunakan hubungan media secara efektif, praktisi humas tidak hanya dapat 

meningkatkan reputasi kliennya, tetapi juga membangun hubungan kerja yang baik 

dengan wartawan di masa depan (Theaker, Bland, Wrag, 2001 hlm. 2). 

Ketiga, seorang praktisi humas harus memiliki kemampuan untuk merancang 

strategi yang matang dalam menghadapi krisis. Satu langkah besar yang harus 

dilakukan praktisi humas adalah memahami krisis sebelum memilih strategi untuk 

menghadapi krisis tersebut (Coombs dan Holladay, 2010 hlm. 207). Sebagai 

komunikator, humas selalu berkonsentrasi pada penyebaran informasi yang tepat 

waktu dan kredibel untuk menginformasikan kepada publik, membentuk persepsi, 

dan membangun citra yang lebih kuat untuk klien-nya (Briekenridge dan Thomas, 

2003 hlm. 165). Aturan dasar bagi praktisi hubungan media dalam mengelola krisis 

adalah: Pertama, penting untuk mengatakan yang sebenarnya. Kedua, jangan 

membiarkan media berspekulasi, gunakan jaringan media sebagai peluang untuk 

menyebarluaskan informasi. Jika juru bicara tidak dapat memberi tahu media 

mengenai sebuah krisis, katakan alasannya mengapa (Aschroft 1997 hlm. 327). 

Keberhasilan manajemen krisis tergantung pada pencegahan pra-krisis dan 

persiapan krisis, strategi respon krisis serta evaluasi pasca-krisis. 

Persiapan sebelum terjadinya krisis melibatkan identifikasi krisis mengenai apa 

yang mungkin terjadi dan bagaimana mengantisipasi potensi krisis tersebut. 

Tindakan yang dilakukan praktisi PR dan manajemen krisis dalam menghadapi 

ancaman krisis berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi yang mereka 

hadapi.  Wilcox dan Cameron (2006 hlm. 257-258) mengungkapkan bahwa 

sesungguhnya perencanaan manajemen krisis tertangguh sekalipun tidak akan 

memiliki perencanaan yang sesuai pada krisis tertentu. 

Joanne E. Hale, Ronald E. Dulek dan David P. Hale (2005 hlm. 1) dalam 

jurnalnya yang berjudul Crisis Response Communication Challenges: Building 

Theory From Qualitative Data memaparkan bahwa langkah komunikasi respon saat 

krisis terjadi seperti “observasi, interpretasi dan menentukan pilihan” merupakan 

kunci utama yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mengakhiri 

tahap respon terhadap krisis dan menghindari kerusakan langsung bagi perusahaan. 
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Temuan ini juga menyarankan bahwa perencanaan komunikasi pada tahap respon 

krisis harus dilakukan dengan menyusun dan mengkoordinasikan langkah-langkah 

observasi, interpretasi, menentukan pilihan dan penyebaran informasi yang terpisah 

namun saling bergantung satu sama lain. 

Strategi tanggap krisis seharusnya meredakan kerusakan reputasi dengan 

menunjukkan bahwa organisasi peduli terhadap pihak-pihak yang menjadi korban 

dari krisis tersebut dan mengetahui cara yang tepat untuk menanggapi krisis, 

sehingga memenuhi harapan publik. Untuk mendukung klaim ini, Coombs dan 

Holladay (2002 hlm. 168) menemukan strategi respons krisis untuk mengurangi 

kerusakan reputasi dalam kasus kesalahan organisasi. 

Penting untuk memiliki seseorang yang terlatih, berpengalaman dan memiliki 

akses dalam suatu organisasi; seseorang yang dapat menyebarkan informasi secara 

bijaksana dan memahami apa yang jurnalis dan wartawan maksudkan dengan frasa 

tertentu. Jika muncul masalah, juru bicara yang berpengalaman dan manajemen 

senior harus berurusan dengan media untuk mengkomunikasikan informasi yang 

lengkap dan tepat. Ini adalah tentang kredibilitas dan kebenaran konten yang dapat 

disampaikan oleh organisasi kepada publiknya. Sangat penting bagi organisasi 

untuk mengingat bahwa mereka memiliki audiens yang besar. Media adalah salah 

satu audiens utama mereka (Wells dan Spinks, 1998 dalam Khodarahmi, 2009: 536-

537). Dengan demikian kerjasama dengan media sangat penting dan kunci untuk 

berhasil dalam membangun serta memelihara hubungan dengan media. Ini semua 

tergantung pada kemampuan komunikasi dan sikap individu. 

Organisasi yang menangani krisis dengan baik telah mempersiapkan hal 

tersebut dari jauh-jauh hari, rencana tersebut pun sudah dicoba dan diuji. Saat ini, 

ada sejumlah perusahaan yang menawarkan pelatihan khusus dan simulasi tentang 

bagaimana menangani media saat krisis. Purdom (dalam Aschroft 1997 hlm. 328) 

menegaskan bahwa perusahaan dengan prosedur krisis yang sangat baik selalu 

menemukan sesuatu yang salah ketika mereka melakukan simulasi.  

Krisis memberikan peluang untuk mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan 

organisasi, dengan mencari tahu penyebab krisis dan bagaimana upaya manajemen 
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krisis organisasi. Ahli krisis Ian Mitroff telah menekankan perlunya mempelajari 

krisis yang sudah terjadi. Namun, masalahnya adalah organisasi enggan belajar dari 

krisis  dan menolak penyelidikan intensif terhadap krisis karena takut akan 

disalahkan dan dihukum (Roux Dufort dalam Coombs dan Holladay, 2010 hlm. 46).  

Uraian diatas menjelaskan pentingnya identifikasi krisis, persiapan strategi 

respon krisis dan pembelajaran setelah terjadinya krisis. Telkom merupakan salah 

satu dari sekian banyak perusahaan yang memasukkan media sebagai bagian dari 

strategi manajemen krisis perusahaan. Dalam perkembangannya, Telkom berhasil 

melewati berbagai fase disurpsi yang dapat mengancam kelangsungan organisasi 

dan bisnisnya. Telkom adalah satu-satunya BUMN yang bergerak dibidang 

Telekomunikasi dan Informatika. Oleh karena itu, Telkom dituntut untuk selalu 

memberikan kinerja yang terbaik agar mampu mewujudkan perusahaan sebagai 

pilihan utama pengguna jasa telekomunikasi dan jaringan yang unggul di Indonesia. 

Sebagai bentuk komitmen perusahaan, Telkom telah mengirimkan beberapa 

satelit yang sedang mengorbit di luar angkasa untuk mendukung bisnisnya saat ini. 

Indonesia merupakan negara ketiga di dunia yang mempunyai satelit pada awal 

kemunculannya, salah satunya adalah satelit Palapa A tahun 1976. Telkom juga 

memiliki stasiun pengendali satelit di Cibinong, salah satu yang terbesar di dunia.1 

Namun, pada hari jumat (25/8) sekitar pukul 16.51 WIB telah terjadi anomali pada 

satelit Telkom 1 yang berakibat pada pergeseran pointing antena sehingga semua 

layanan transponder satelit Telkom 1 terganggu. Atas kejadian ini Telkom 

menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat khususnya para pelanggan.2 

Akibat gangguan satelit tersebut, 15.019 sites layanan pelanggan terganggu, 

dengan 11.574 sites layanan ATM dan 3.445 layanan Non ATM. Beberapa layanan 

ATM perbankan yang terkena dampak dari gangguan satelit Telkom 1 yaitu: 

Himpunan Bank Negara (Himbara) seperti PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, 

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Tabungan 

 
1 https://m.detik.com/inet/telecommunication/d-3636953/ribuan-atm-offline-telkom-bisnis-
satelit-memang-penuh-resiko diakses pada 23 Maret 2018 
2 http://bumn.go.id/telkom/berita/1-Telkom-Menyampaikan-Maaf-atas-Terjadinya-Gangguan-
Satelit-Telkom diakses pada 23 Maret 2018 

https://m.detik.com/inet/telecommunication/d-3636953/ribuan-atm-offline-telkom-bisnis-satelit-memang-penuh-resiko
https://m.detik.com/inet/telecommunication/d-3636953/ribuan-atm-offline-telkom-bisnis-satelit-memang-penuh-resiko
http://bumn.go.id/telkom/berita/1-Telkom-Menyampaikan-Maaf-atas-Terjadinya-Gangguan-Satelit-Telkom
http://bumn.go.id/telkom/berita/1-Telkom-Menyampaikan-Maaf-atas-Terjadinya-Gangguan-Satelit-Telkom
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Negara (BTN) Tbk, dan bank swasta seperti PT Bank Central Asia (BCA) Tbk.3 

Gangguan akibat anomali Satelit Telkom 1 ini setidaknya menyebabkan 321 ATM 

dan 124 unit kerja BRI terganggu, 51 outlet dan 1.151 ATM BNI juga terganggu, 

dan 5.700 ATM BCA tidak dapat digunakan.3  

Penelitian ini menggunakan teori situasional krisis komunikasi (Situational 

Crisis Communication Theory) selanjutnya disebut “SCCT”. Teori ini 

mengasumsikan bahwa reputasi organisasi – bagaimana organisasi dilihat oleh 

publiknya - adalah sumber daya berharga yang terancam oleh kisis (Winkleman 

dalam Coombs dan Holladay, 2002 hlm. 166). SCCT mencakup tiga fase krisis 

yaitu: Pra-Krisis, Respon-Krisis, dan Pasca-Krisis. Strategi komunikasi respon 

dapat dilakukan dengan mengidentifikasikan krisis tersebut lalu memilih strategi 

respon krisis yang sesuai dengan tipe krisis untuk memperbaiki kerusakan reputasi. 

SCCT berfokus pada penggunaan komunikasi untuk melindungi reputasi 

organisasi. Dalam hal ini, media massa memiliki peran utama untuk memberi tahu 

khalayak tentang krisis perusahaan. Hubungan media yang baik antara perusahaan 

dengan media massa sangat penting khususnya pada tahap respon krisis. 

Penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus digunakan ketika peneliti 

bertujuan untuk memahami atau menjelaskan sebuah fenomena. Studi kasus 

berfokus pada penyelidikan empiris yang menggunakan banyak sumber bukti untuk 

menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, di mana batas-

batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas. Studi kasus digunakan ketika 

menginvestigasi fenomena sosial yang konkrit. Dengan kata lain, hasil dari studi 

kasus tidak dapat digunakan secara general atau hanya berlaku pada fenomena 

sosial yang diteliti saja. 

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor pusat PT. Telekomunikasi Indonesia 

Tbk.,. Jakarta khususnya divsi corporate communication. Alasan penelitian 

dilakukan di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk., karena perusahaan tersebut telah 

ditetapkan sebagai BUMN percontohan dalam menangani isu ataupun krisis. 

Munculnya sebuah krisis dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Humas dituntut 

 
3 https://m.indotelko.com/kanal?c=in&it=recovery-pelanggan-satelit-telkom diakses pada 23 
Maret 2018 

https://m.indotelko.com/kanal?c=in&it=recovery-pelanggan-satelit-telkom
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untuk kompeten dalam menangani krisis tersebut. Dengan meneliti strategi 

manajemen krisis yang dilakukan humas Telkom diharapkan dapat menjadi 

gambaran bagi masyarakat umum dan akademisi ilmu komunikasi dalam 

menangani krisis perusahaan.  Strategi hubungan media dalam penanganan krisis 

menjadi fokus pada peneltian ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan diatas, peneliti 

merumuskan masalah penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:  

1. Bagaimana strategi media relations pada fase Pra-Krisis yang dilakukan 

humas PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.,? 

2. Bagaimana strategi media relations pada fase Respon-Krisis yang dilakukan 

humas PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.,? 

3. Bagaimana strategi media relations pada fase Pasca-Krisis yang dilakukan 

humas PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.,? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: Mengetahui strategi media relations dalam 

menghadapi krisis yang dilakukan oleh humas PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk., 

dan upaya apa yang dilakukan untuk membangun kembali reputasi perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis   

Scara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

keilmuan komunikasi yang berfokus pada kajian hubungan masyarakat dan 

manajemen krisis. 

2. Manfaat Kebijakan  
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Penelitian ini diharapkan dapat menemukakan prinsip-prinsip dasar ilmu 

komunikasi dan menjadi bahan referensi keilmuan komunikasi khususnya 

dalam ruang lingkup hubungan masyarakat dan manajemen krisis.   

3. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan mahasiswa untuk 

mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar ilmu komunikasi khususnya 

hubungan masyarakat demi kelangsungan sebuah organisasi. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Penjelasan sistematika dan struktur organisasi skripsi ini terdiri dari lima 

bagian, yaitu: 

BAB I : Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II : Tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan dokumen-dokumen atau 

data yang berkaitan dengan fokus penelitian meliputi teori-teori 

yang mendukung penelitian penulis, kerangka pemikiran, serta 

penelitian terdahulu. 

BAB III : Metode penelitian. Bab ini menjabarkan metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian mengenai strategi media relations dalam manajemen 

krisis di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk., 

BAB IV : Analisis hasil penelitian. Bab ini berisi analisis dari hasil temuan 

data yang telah dilakukan di divisi humas PT. Telekomunikasii 

Indonesia Tbk., 

BAB V : Kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis berusaha memberikan 

saran dan kesimpulan sebagai penutup dari hasil penelitian dan 

permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji sebelumnya 
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