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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, semakin mudah bagi 

masyarakat untuk berbagi informasi satu sama lain tanpa hambatan jarak ataupun 

waktu lewat Internet, khususnya lewat jejaring media sosial yang dapat diakses dengan 

mudah oleh publik. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hal positif yang termasuk 

manfaat dari inovasi dalam bidang teknologi komunikasi. Namun dibalik hal positif 

tersebut, terdapat pula sisi negatif dari mudahnya akses komunikasi yang didapatkan 

oleh publik, yaitu adanya kemungkinan penyebaran informasi/berita palsu atau yang 

biasa disebut sebagai hoax.  

Berita hoax banyak tersebar di berbagai media saat ini, umumnya berita hoax 

tersebut berasal dari media sosial yang berupa broadcast message ataupun berasal dari 

media online lainnya. Mirisnya, banyak khalayak yang mudah percaya dengan berita 

hoax tersebut tanpa memverifikasi faktanya terlebih dahulu. Akibatnya dapat terjadi 

perpecahan ataupun kerugian lainnya yang ditimbulkan dari adanya informasi/berita 

palsu tersebut. 

Salah satu instansi yang pernah terlanda berita hoax yang disebarkan di media 

sosial dan mengakibatkan kerugian non-materiil berupa reputasi ialah Bank Mandiri. 

Bank Mandiri adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal-hal yang berkaitan dengan aset, 

pinjaman, dan deposit. Sejak didirikan pada 2 Oktober 1998 hingga saat ini, Bank 

Mandiri terus memperkuat peran sebagai lembaga yang ikut membantu perekonomian 

nasional, salah satunya dengan menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat 

kepada Bank Mandiri yang dapat diukur dari naiknya penghimpunan dana pihak ketiga 
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(DPK) menjadi Rp. 636.400.000.000.000,- pada akhir tahun 2014 dari Rp. 

556.400.000.000.000,- pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut sangat memuaskan 

jika melihat fakta bahwa tingkat persaingan yang sangat ketat di industri yang sama. 

Pada 13 Agustus 2019, dikatakan bahwa hoax di media sosial WhatsApp bahwa 

Bank Mandiri akan bangkrut dikarenakan serangan cyber dan merugi Rp. 

9.000.000.000.000,-. Diisukan pula bahwa Bank Mandiri akan diambil alih oleh Cina. 

Hoax tersebut bersumber dari platform berita online, FNN.co.id. Pihak Bank Mandiri 

pun segera melakukan klarifikasi terkait hoax yang beredar karena hoax tersebut 

menimbulkan keresahan kepada nasabah. (news.detik.com) 

 

 

 

Gambar 1.1 Berita hoax Bank Mandiri bangkrut yang tersebar di Twitter 

dan portal berita online. 

(Sumber : google.com diakses melalui 

https://images.app.goo.gl/CqXje4TnmLiiGDvt8 5 Januari 2020) 

 

 

Menurut observasi peneliti sebelum dilakukannya penelitian, salah satu Corporate 

Secretary Bank Mandiri menyebutkan bahwa hoax ini menyebabkan para stakeholder 
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eksternal mempertanyakan mengenai kejelasan dari krisis ini dengan menuntut 

transparansi kepada Bank Mandiri dan terjadi keriuhan di dalam internal Bank Mandiri. 

Disebutkan juga bahwa terdapat beberapa nasabah yang menarik uang dalam jumlah 

yang besar (rush money). Meskipun cakupan pengaruh kepada publik di platform 

berita online fnn.co.id ini kecil, namun hal tersebut dapat terjadi karena tidak jauh 

sebelum tersebarnya hoax, pada tanggal 20 Juli 2019, terjadi krisis yang melanda Bank 

Mandiri disebabkan oleh system error yang mengakibatkan berubahnya nominal saldo 

para nasabah dan pada akhirnya menggemparkan berita nasional. 

Lebih lanjut, Rohan Hafas selaku Senior Vice President divisi Corporate Secretary 

Bank Mandiri telah melaporkan media online yang meyebarkan hoax tersebut ke 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya karena hoax tersebut dianggap 

menyebabkan kerugian untuk Bank Mandiri yang berupa kepercayaan masyarakat.  

 

 

 

Gambar 1.2. Potret Rohan Hafas dan pernyataannya terkait hoax ini 

http://www.library.upnvj.ac.id/


 
Mega Fradina, 2020 

MANAJEMEN KOMUNIKASI KRISIS HOAX BANK MANDIRI BANGKRUT (Studi Kasus Pada Corporate Secretary 

Bank Mandiri Kantor Pusat Jakarta) 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi 

[www.upnvj.ac.id  ̶  www.library.upnvj.ac.id  ̶  www.repository.upnvj.ac.id] 

4 
 

(Sumber : @tempocekfakta diakses melalui 

https://twitter.com/tempocekfakta/status/1161939375443214337/photo/1 24 Juni 

2020) 

 

Menurut beliau, kepercayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting di 

industri perbankan karena masyarakat menaruh kepercayaan kepada bank dengan cara 

menabung. Melihat dari adanya permasalahan tersebut, peranan Public Relations 

sangat diperlukan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Salah satu 

fungsi Public Relations yang diperlukan adalah mengelola komunikasi dalam krisis 

yang dihadapi oleh perusahaan dan yang tidak kalah penting ialah mempertahankan 

citra positif perusahaan di mata publik. Menurut Siswanto Sutojo (2004) dalam 

Handbook of Public Relation, citra perusahaan dianggap sebagai persepsi masyarakat 

terhadap jati diri perusahaan atau organisasi. (Ardianto, 2011:63) 

 Siswanto Sutojo (2004) menjelaskan bahwa manfaat citra perusahaan yang baik 

dan kuat yakni :  

“(1) daya saing jangka menengah dan panjang yang mantap perusahaan berusaha 

memenangkan persaingan pasar dengan menyusun stategi pemasaran taktis. (2) 

menjadi perisai selama krisis sebagian besar masyarakat dapat memahami atau 

memaafkan kesalahan yang dibuat perusahaan dengan citra baik, yang 

menyebabkan mereka mengalami krisis. (3) menjadi daya tarik eksekutif handal, 

yang mana eksekutif handal adalah aset perusahaan. (4) meningkatkan efektivitas 

strategi pemasaran. (5) menghemat biaya operasional karena citranya yang baik.” 

(Ardianto, 2011:63) 

Dengan demikian, penting untuk dikaji peran Public Relations/Corporate 

Secretary pada Bank Mandiri dalam mengelola komunikasi krisis ini terkait hoax 

bahwa Bank Mandiri bangkrut dan diambil alih oleh Cina. Peneliti tertarik untuk 

mengulas komunikasi krisis ini karena ingin mengetahui bagaimana Corporate 
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Secretary Bank Mandiri melakukan manajemen  komunikasi krisis terkait hoax bahwa 

Bank Mandiri bangkrut dan diambil alih oleh Cina guna meminimalisir segala dampak 

buruk yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan perbankan tersebut, 

khususnya mengetahui secara mendalam manajemen komunikasi krisis yang dilakukan 

Corporate Secretary Bank Mandiri. Melihat dari belum banyak penelitian terdahulu 

yang mengangkat materi tentang manajemen komunikasi krisis terkait hoax bahwa 

Bank Mandiri bangkrut dan diambil alih oleh Cina oleh Corporate Secretary Bank 

Mandiri dan perspektif peneliti mengenai sulitnya menangani krisis ini dilihat dari 

begitu banyaknya nasabah Bank Mandiri dan bagaimana cara untuk memulihkan 

kepercayaan nasabah kepada Bank Mandiri yang sempat terguncang karena adanya 

hoax yang telah tersebar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji sebuah 

penelitian yang bertajuk “MANAJEMEN KOMUNIKASI KRISIS HOAX BANK 

MANDIRI BANGKRUT (Studi Kasus Pada Corporate Secretary Bank Mandiri 

Kantor Pusat Jakarta)”. 

1.2. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan peneliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana Corporate Secretary 

Bank Mandiri melakukan manajemen komunikasi krisis terkait hoax bahwa Bank 

Mandiri bangkrut dan diambil alih oleh Cina. 

1. Mengapa Corporate Secretary Bank Mandiri melakukan manajemen 

komunikasi krisis terkait hoax bahwa Bank Mandiri bangkrut dan diambil 

alih oleh Cina? 

2. Bagaimana strategi manajemen komunikasi krisis yang dilakukan oleh 

Corporate Secretary Bank Mandiri dalam mengatasi hoax Bank Mandiri 

bangkrut dan diambil alih oleh Cina? 
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3. Apa faktor-faktor dianggap paling penting dalam manajemen komunikasi 

krisis terkait hoax bahwa Bank Mandiri bangkrut dan diambil alih oleh 

Cina oleh Corporate Secretary Bank Mandiri? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manajemen komunikasi krisis 

terkait hoax bahwa Bank Mandiri bangkrut dan diambil alih oleh Cina oleh Corporate 

Secretary Bank Mandiri. Mendeskripsikan cara Corporate Secretary Bank Mandiri 

dalam melakukan manajemen komunikasi krisis kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan terkait hoax bahwa Bank Mandiri bangkrut dan diambil alih oleh Cina 

dan strategi manajemen komunikasi krisis tersebut. Selain itu, untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor apa saja yang paling penting dalam pengelolaan komunikasi krisis terkait 

hoax tersebut. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai kajian dalam 

dunia Ilmu Komunikasi khususnya dalam konsentrasi Public Relations yang 

diharapkan mampu untuk memperkaya konsep tentang manajemen komunikasi krisis 

hoax Bank Mandiri bangkrut oleh Corporate Secretary Bank Mandiri dan juga menjadi 

masukan serta wawasan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan 

pengetahuan tentang manajemen komunikasi krisis hoax Bank Mandiri bangkrut oleh 

Corporate Secretary Bank Mandiri dan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan teori manajemen komunikasi krisis Public Relations. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah peneliti dalam penyusunan skripsi, maka kerangka 

sistematika penulisannya terbagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang 

terbagi dalam manfaat akademis dan manfaat praktis, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  KAJIAN TEORITIS 

  Bab ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil-hasil 

penelitian yang bersumber dari beberapa penelitian terdahulu, 

konsep-konsep penelitian, teori penelitian, dan kerangka 

berfikir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini, terdapat metode pengumpulan data, penentuan 

informan, teknik analisis data, teknik keabsahan data, serta 

memuat tempat dan waktu penelitian dilakukan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian yakni pembahasan 

masalah yang diangkat, dan penguraian hasil penelitian tentang 

“MANAJEMEN KOMUNIKASI KRISIS HOAX BANK 

MANDIRI BANGKRUT (Studi Kasus Pada Corporate 

Secretary Bank Mandiri Kantor Pusat Jakarta)” yang 

diperoleh peneliti. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan penelitian. 
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