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Abstract 

During the Covid-19 pandemic, there were many crises in various sectors, 

one of which was the tourism sector. As the second largest source of income for 

Indonesia, of course the crisis in the tourism sector has had a major impact on the 

Indonesian economy. For this reason, the Indonesian Ministry of Tourism and 

Creative Economy as the center of Indonesian tourism needs to implement 

appropriate crisis communication steps to build public trust, especially tourism 

actors, and revive the tourism sector. 

This study aims to determine how the crisis communication carried out by 

the Indonesian Ministry of Tourism and Creative Economy in facing the domestic 

tourism crisis during the Covid-19 pandemic based on the CERC crisis 

communication model using the case study research method. Data collection was 

carried out by interview, observation and documentation. 

The results of this study indicate that the crisis communication carried out 

by the Indonesian Ministry of Tourism and Creative Economy is broadly in 

accordance with the modified CERC model according to conditions and needs in 

the field. This can be seen through fulfilling the characteristics and objectives of 

communication in various phases of crisis communication. 

Keywords: crisis communication, pandemic, CERC model, tourism 
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Pendahuluan 

Akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan munculnya virus Novel 

Coronavirus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Virus yang 

menyebabkan penyakit Covid-19 ini sebagian besar akan menyerang sistem 

pernapasan sehingga membuat penderitanya mengalami gangguan pernapasan 

ringan hingga serius. Virus yang dikenal dengan nama virus korona ini dapat 

menular melalui droplet dari hidung atau mulut penderita. Karena penyakit ini 

mudah dan cepat ditularkan serta menyebabkan penyakit yang cukup serius, maka 

World Health Organization (WHO) secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai 

pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Kebijakan lockdown atau kebijakan 

untuk menutup akses keluar masuk suatu wilayah diambil oleh berbagai negara 

untuk mencegah penyebaran virus korona semakin meluas.  

Indonesia sendiri pun juga turut menerapkan pembatasan aktivitas atau kegiatan 

di masyarakat. Pembatasan-pembatasan tersebut menyebabkan pandemi Covid-19 

ini menjadi suatu ‘krisis’ bagi berbagai sektor di Indonesia, tidak terkecuali sektor 

pariwisata. Sektor yang diharapkan menjadi penyumbang devisa terbesar dan 

sumber pendapatan terbesar kedua setelah pajak bagi Indonesia pada tahun 2020 

mengingat pariwisata merupakan daya tarik Indonesia baik domestik maupun 

mancanegara, harus tumbang akibat pandemi. Banyaknya tempat pariwisata yang 

ditutup sementara, berkurangnya transportasi penunjang pariwisata secara drastis, 

serta hotel-hotel yang tidak beroperasi selama PSBB menyebabkan matinya 

pariwisata di Indonesia. Seperti dilansir dari Detik Travel, tingkat wisatawan 

nusantara di Indonesia menurun drastis dibandingkan tahun lalu. Jumlah wisatawan 

nusantara pada tahun 2020 diprediksi mencapai 310 juta, namun karena pandemic 

hanya sekitar 129 sampai 140 juta. Angka itu mengalami penyusutan sebesar 61 

persen. 

Salah satu kota yang sangat terdampak dari pandemi Covid-19 ini adalah Bali. 

Seperti yang diketahui bahwa Bali adalah destinasi wisata bagi turis asing yang 

ingin berlibur di Indonesia. Karena itulah sebagian besar warga Bali mengandalkan 

pemasukan dari sektor pariwisata. Dilansir dari Merdeka, statistic kedatangan 
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wisatawan terbaru menunjukkan angka wisatawan di bulan Februari 2020 turun 

hampir 30 persen dibandingkan tahun lalu dan merupakan angka bulanan terendah 

dalam empat tahun terakhir. Seorang pemandu wisata di Bali bahkan mengatakan 

bahwa pandemi Covid-19 ini sangat berdampak bagi pendapatannya. Pemandu 

wisata tersebut mengatakan bahwa dirinya telah kehilangan 80 persen dari 

pemasukan hingga pertengahan Maret.  

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 

(Kemenparekraf RI) sebagai lembaga yang mengoordinir segala kebutuhan 

pariwisata di Indonesia berusaha membuat berbagai kebijakan dan beraneka macam 

program yang menunjang kepariwisataan agar pariwisata di Indonesia tidak benar-

benar mati. Tetapi di sisi lain, Kemenparekraf RI juga harus membuat kebijakan 

kepariwisataan dengan mengikuti standar keamanan kesehatan serta menerapkan 

protokol kesehatan. Dilansir dari pedulicovid19.kemenparekraf.go.id dan akun 

Instagram Kemenparekraf RI, selama masa pandemi Covid-19 Kemenparekraf RI 

menggaungkan sebuah kampanye yang bernama #BersamaJagaIndonesia. 

Kampanye tersebut mempunyai 6 program sebagai upaya mitigasi terhadap sektor 

pariwisata dan ekonomi kreatif. Program tersebut adalah #JagaSesama, 

#JagaProduktivitas, #JagaKomunikasi, #JagaKreativitas, #JagaOptimisme dan 

#JagaUpaya. 

Program-program tersebut terbukti berjalan dengan seringnya Kemenparekraf 

RI mengadakan berbagai macam webinar online, pelatihan online di sektor 

pariwisata dan ekonomi kreatif, mengadakan berbagai lomba, bekerjasama dengan 

para agen perjalanan untuk mengadakan virtual tour, juga menggalang donasi untuk 

para tenaga kesehatan dan para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 

yang terdampak melalui Konser Solidaritas yang ditayangkan di berbagai saluran 

televisi. Selain menggenjot sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf 

RI juga terus menyosialisasikan protokol kesehatan dan segala hal yang berkaitan 

dengan pandemi Covid-19.  

Semua hal tersebut dilakukan Kemenparekraf RI sebagai bukti keseriusan 

pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf RI, untuk mengantisipasi dan mencegah 
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penyebaran virus Corona di Indonesia. Dalam pengerjaan pembuatan kebijakan-

kebijakan dan berbagai macam program yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf RI 

tentunya tidak asal. Ada strategi komunikasi yang digunakan untuk 

mengomunikasikan keadaan genting dan mendesak seperti kondisi di masa 

pandemi Covid-19 agar pesan dan informasi mengenai Covid-19 dapat 

tersampaikan ke masyarakat dan diharapkan pesan dan informasi tersebut dapat 

membuat masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi untuk mengantisipasi dan 

mencegah penyebaran virus Corona dan di saat yang bersamaan juga turut andil 

dalam membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pandemi 

Covid-19. 

Salah satu strategi atau model komunikasi krisis yang bisa digunakan di masa 

pandemi Covid-19 adalah Crisis and Emergency Risk Communication model atau 

yang lebih dikenal dengan model CERC. CERC model adalah suatu strategi 

komunikasi yang dibuat oleh The Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC), Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat. Awal 

CERC model ada digunakan untuk menghadapi serangan antrak di tahun 2001. 

CERC merupakan sebuah model yang menggabungkan konsep risk dan crisis 

communication sebagai satu keterkaitan dalam mengatasi krisis di bidang 

kesehatan. Aspek yang diperhatikan dalam model ini adalah membangun 

pemahaman krisis secara holistik. 

Rumusan Masalah 

Bagaimana komunikasi krisis yang dilakukan Kemenparekraf RI dalam 

menghadapi krisis pariwisata domestik di masa pandemi Covid-19 berdasarkan fase 

komunikasi krisis CERC model? 

Kajian Pustaka 

1. Krisis 

Devlin dalam bukunya Crisis Management Planning & Execution (Devlin, 

2007:5) seperti dikutip oleh Kriyantono (2012:171) mendefinisikan krisis 

sebagai “an unstable time for an organization, with a distinct possibility for an 
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undesirable outcome” yang dapat diartikan sebagai sebuah situasi yang tidak 

stabil dengan berbagai kemungkinan menghasilkan hasil yang tidak 

diinginkan. Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa jika organisasi 

mengalami situasi krisis, maka prosedur-prosedur normal tidak dapat berjalan 

baik. Organisasi mengalami keterkejutan (shock).  

Seeger, Sellow & Ulmer (1998) seperti dikutip oleh Smuddle (2001:34) 

dalam Kriyantono (2012:172) mendefinisikan krisis sebagai “a spesifik, 

unexpected, and non-routine event or series of events that create high levels of 

uncertainty  and threaten or are perceived to threaten an organization’s high-

priority goals”. Dapat diarrtikan bahwa krisis biasanya bersifat spesifik, tidak 

diharapkan, dapat terjadi setiap saat dan merupakan rangkaian beberapa 

kejadian, menimbulkan ketidakpastian yang tinggi dan dapat mengancam 

tujuan-tujuan organisasi. 

Dilihat dari definisi krisis di atas, maka tidak semua masalah dapat 

dikatakan sebagai krisis. Agar suatu masalah dapat dikategorikan sebagai 

krisis, masalah tersebut harus memenuhi karakteristik-karakteristik dari krisis. 

Menurut Kriyantono (2012), karakteristik krisis adalah sebagai berikut: 

a. Peristiwa yang spesifik 

b. Krisis bersifat tidak diharapkan dan dapat terjadi setiap saat 

c. Krisis menciptakan ketidakpastian informasi 

d. Menimbulkan kepanikan 

e. Menimbulkan dampak bagi operasional organisasi 

f. Berpotensi menimbulkan konflik 

 

2. Komunikasi Krisis 

Kriyantono dalam bukunya yang berjudul Public Relation & Crisis 

Management (Kriyantono, 2012:192) mendefinisikan komunikasi krisis 

sebagai strategi mengomunikasikan apa yang ingin dikatakan, ingin dilakukan, 

dan apa yang sudah dilakukan organisasi dalam merespons krisis. Definisi 

komunikasi krisis yang dikemukakan oleh Kriyantono disimpulkan dari 

berbagai pendapat ahli mengenai definisi komunikasi krisis.  
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Menurut G. Harrison (2005) seperti dikutip oleh Kriyantono (2012) 

mengatakan bahwa komunikasi krisis merupakan aktivitas public relations 

dalam menyediakan pesan-pesan yang relevan dengan situasi krisis dan 

membuka saluran komunikasi yang terbuka. 

Pernyataan G. Harrison mengenai definisi komunikasi krisis selaras dengan 

pernyataan Fearn-Banks (2002:2) yang mendefinisikan komunikasi krisis 

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

during, and after the crisis” atau secara sederhana komunikasi krisis 

merupakan keterbukaan informasi antara perusahaan dan publik pada sebelum, 

saat, dan setelah krisis. 

 

3. Model dan Outbreak Communication 

Salah satu jenis komunikasi krisis adalah outbreak communication atau 

komunikasi wabah. Tidak seperti krisis yang lainnya, dalam situasi pandemi 

sudah pasti akan terjadi ketidakpastian serta risiko yang dirasakan tinggi dari 

masyarakat. Hal ini terutama terjadi pada kasus pandemi Covid-19 yang 

disebabkan oleh virus Novel Coronavirus. Covid-19 menjadi pandemi karena 

kemudahan penularannya dan risiko kematian pada jangka pendek dan 

gangguan saluran pernafasan oleh penderitanya pada risiko jangka panjang. 

Oleh karena itu, salah satu tujuan utama komunikasi wabah adalah dapat 

menggambarkan risiko dan menyebarkan informasi terkait wabah secara 

akurat, dan disaat yang sama tidak membuat masyarakat terlalu percaya diri 

terhadap wabah tersebut ataupun menimbulkan kepanikan di antara 

masyarakat. 

Model komunikasi wabah yang banyak diadaptasi dan dipakai baik pada 

masa pandemi maupun epidemi adalah Crisis and Emergency Risk 

Communication model atau yang lebih dikenal dengan CERC model. CERC 

model adalah suatu strategi komunikasi yang dibuat oleh The Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC), Departemen Kesehatan dan Layanan 

Masyarakat Amerika Serikat. Awal CERC model digunakan untuk 

menghadapi serangan anthrax di tahun 2001. CERC merupakan sebuah model 
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yang menggabungkan konsep risk dan crisis communication sebagai satu 

keterkaitan dalam mengatasi krisis di bidang kesehatan. Aspek yang 

diperhatikan dalam model ini adalah membangun pemahaman krisis secara 

holistik. 

 

Tabel 2.1 

Crisis and Risk Communication Model 

Sumber: Reynolds, B., & Seeger, M. W. 2005. Crisis and Emergency Risk 

Communication as an integrative model. Journal of Health Communication 

Research, 10 (1), 43-55 
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4. Pariwisata 

Pariwisata terdiri dari dua kata yaitu ‘pari’ yang berarti berkeliling dan 

‘wisata’ yang berarti perjalanan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, pariwisata adalah perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, dan 

turisme. Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, yang dimaksud pariwisata adalah 

berbagai macam wisata yang didukung oleh layanan maupun fasilitas yang 

disediakan masyarakat, pemerintah, maupun pengusaha. Soekardijo (1996) 

dalam Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata mendefinisikan pariwisata sebagai 

gejala yang kompleks dalam masyarakat, di dalamnya terdapat hotel, objek 

wisata, souvenir, pramuwisata, angkutan wisata, biro perjalanan wisata, rumah 

makan, dan banyak lainnya. 

Bentuk-bentuk pariwisata menurut Pendit (1994:39) dikategorikan sebagai 

berikut: 

a. Menurut asal wisatawan 

b. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran 

c. Menurut jangka waktu 

d. Menurut jumlah wisatawan 

e. Menurut alat angkut yang dipergunakan 

Menurut Cooper dalam Sunaryo (2013:159) menjelaskan bahwa kerangka 

pengembangan destinasi pariwisata terdiri komponen-komponen utama 

sebagai berikut: 

a. Obyek daya tarik wisata (attraction)  

b. Aksesibilitas (accessibility) 

c. Fasilitas umum (amenity)  

d. Pelayanan tambahan (ancillary) 
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Metodologi 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus dengan 

pendekatan secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Mengambil lokasi penelitian 

di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, data diperoleh dengan 

melakukan wawancara mendalam dengan perwakilan dari Biro Komunikasi 

Kemenparekraf RI dan berbagai asosiasi pariwisata. Data sekunder diperoleh dari 

observasi, dokumentasi, serta penelitian terdahulu. Analisis data terdiri dari tiga 

komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Validitas 

data menggunakan triangulasi sumber, yaitu menganalisis jawaban subjek dengan 

meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia dan 

sebagai pembanding terhadap data itu. 

Sajian dan Analisis Data 

A. Analisis Komunikasi Krisis Kemenparekraf RI di Fase Pre-Crisis 

Dalam CERC model, pesan komunikasi yang disampaikan pada fase pre-

crisis bertujuan untuk memberikan pesan risiko, peringatan, dan juga persiapan 

sebelum krisis datang. Tetapi dalam pelaksanaannya, Kemenparekraf RI 

melewati fase pre-crisis ini. Sebelum tanggal 2 Maret 2020, Kemenparekraf RI 

tidak menginformasikan dan mengedukasikan informasi dasar mengenai 

Covid-19 beserta peringatan bahaya dan dampaknya baik kepada publik 

maupun stakeholder pariwisata. Hal ini tidak sejalan dengan karakteristik 

komunikasi di fase pre-crisis menurut CERC model dimana seharusnya 

pemerintah memberikan informasi umum terkait risiko, persiapan untuk segala 

kemungkinan, kebiasaan yang berubah, serta info-info spesifik terkait pandemi 

Covid-19 Tetapi, walaupun Kemenparekraf RI tidak memberi informasi dan 

edukasi terkait Covid-19 beserta peringatan bahaya dan dampaknya kepada 

public dan stakeholder pariwisata, Kemenparekraf RI tetap mendampingi 

stakeholder pariwisata guna mengetahui apa yang dihadapi serta dibutuhkan 

oleh mereka dan bersama menemukan solusi untuk ke depannya. Hal ini 

sejalan dengan CERC model dimana pemerintah beraliansi dan berkoordinasi 

dengan stakeholder terkait. Pernyataan bahwa Kemenparekraf RI tidak 
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memberi informasi dan edukasi terkait Covid-19 beserta peringatan bahaya dan 

dampaknya baik kepada publik maupun stakeholder pariwisata diperkuat 

dengan adanya ajakan dari Kemenparekraf RI dan pemerintah pusat untuk 

berwisata di Indonesia dengan memberikan diskon tiket pesawat hingga 50% 

kepada masyarakat untuk periode penerbangan Maret 2020-Mei 2020. Hal ini 

bertentangan juga dengan CERC model dimana seharusnya pemerintah, dalam 

hal ini Kemenparekraf RI, memonitor dan mengakui akan bahaya dan risiko 

yang kemungkinan akan muncul.  

 

B. Analisis Komunikasi Krisis Kemenparekraf RI di Fase Mitigasi (Initial 

Event + Maintenance) 

Pelaksanaan komunikasi krisis Kemenparekraf RI di fase mitigasi 

dilaksanakan sejak kasus Covid-19 pertama terkonfirmasi di Indonesia yaitu 

tanggal 2 Maret 2020 hingga PSBB ketat berakhir, yaitu tanggal 4 Juni 2020. 

Peneliti tidak memisahkan fase initial event dan maintenance seperti pada 

model CERC dikarenakan pembagian fase komunikasi oleh Kemenparekraf RI 

ada tiga; mitigasi, transisi, dan new normal serta tujuan komunikasi antara fase 

initial event dan maintenance sama, yaitu pengurangan ketidakpastian, 

membangun keyakinan diri bahwa bisa melewati pandemi, serta memberikan 

jaminan. Dan di fase mitigasi ini Kemenparekraf RI melakukan seperti apa 

yang dilakukan pada fase initial event dan maintenance. 

Pada awal fase ini, Kemenparekraf RI membuat website khusus untuk berita 

mengenai Covid-19 di pedulicovid19.kemenparekraf.go.id. Di website ini 

terdapat segala info terkait Covid-10, kebijakan di sektor pariwisata selama 

pandemi, siaran pers terkait segala apa yang dilakukan oleh Kemenparekraf RI 

dalam menanggulangi Covid-19, kumpulan berita, dan ragam pilihan terkait 

perkembangan Covid-19 di sektor pariwisata. Tidak hanya website resmi 

khusus untuk Covid-19, Kemenparekraf RI mempunyai Pusat Krisis 

Terintegrasi sebagai jalur komunikasi dan edukasi bagi masyarakat untuk 

menekan dampak Covid-19 bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.  
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Di fase ini, dalam CERC model mengatakan bahwa harus memberikan 

pemahaman umum dan luas terkait keadaan krisis dan Kemenparekraf RI 

sudah menjalankannya dengan baik. Kemenparekraf RI sama sekali 

menghentikan kegiatan promosi pariwisata dan mengalihkan dengan 

memberikan informasi dan edukasi kepada publik maupun kepada stakeholder 

pariwisata mengenai Covid-19 baik informasi dasar, hotline Covid-19, 

kebijakan PSBB, protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan virus Corona 

semakin meluas, himbauan untuk tetap di rumah, hingga aneka tips. Selain itu, 

Kemenparekraf RI juga gencar menyosialisasikan dan mempublikasikan 

program kerja Kemenparekraf RI guna membangkitkan sektor pariwisata.  

Untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan PSBB di seluruh 

Indonesia, Kemenparekraf RI memberikan edukasi terkait PSBB, aneka tips 

tentang kegiatan di rumah saja, aneka games yang mengajak masyarakat agas 

tetap di rumah saja, serta mengadakan banyak pelatihan dan webinar. Pelatihan 

dan webinar yang diadakan ini bertujuan agar masyarakat, khususnya para 

pelaku pariwisata agar tetap produktif dengan menambah wawasan serta skill 

untuk menghadapi serta bagaimana memanajemen di masa darurat di sektor 

pariwisata. Kemenparekraf RI juga berkolaborasi dengan banyak KOL untuk 

mengajak masyarakat agar tetap di rumah saja sesuai dengan kebijakan 

pemerintah agar virus Corona tidak menyebar.  

Kemenparekraf RI juga memberikan sosialisasi dan edukasi terkait Covid-

19 kepada stakeholder pariwisata melalui virtual gathering atau forum diskusi. 

Selain memberikan sosialisasi dan edukasi, Kemenparekraf RI bersama dengan 

stakeholder terus berdiskusi apa yang para stakeholder butuhkan saat 

menerapkan protokol kesehatan di ranah bidang masing-masing sehingga 

protokol kesehatan yang dibuat dapat menyesuaikan ranah bidang masing-

masing. Diskusi mengenai protokol kesehatan bersama para stakeholder 

pariwisata membuahkan handbook atau buku panduan mengenai penerapan 

protokol kesehatan di ranah bidang masing-masing. Buku panduan tersebut 

menjadi pedoman dalam menerapkan pariwisata berbasis protokol kesehatan 

di fase berikutnya.  
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Selain sosialisasi dan edukasi, Kemenparekraf RI juga mempublikasikan 

program kerja pemerintah sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk 

menanggulangi Covid-19. Program kerja tersebut baik berupa bantuan dan 

perhatian kepada public maupun stakeholder pariwisata maupun upaya yang 

dilakukan pemerintah guna menanggulangi Covid-19. Sejalan dengan CERC 

model, program kerja yang dibuat oleh Kemenparekraf RI sebagai bentuk 

empati, jaminan, serta usaha untuk mengurangi kekacauan yang ada di 

masyarakat. Program kerja tersebut berupa bantuan akomodasi bagi para 

tenaga kesehatan, bantuan insentif dan sembako bagi para pelaku pariwisata 

yang terdampak, serta adanya Gerakan Masker Kain yang dicanangkan oleh 

Kemenparekraf RI.  

Selain menunjukkan empati melalui program kerja kepada masyarakat, para 

pelaku pariwisata, dan tenaga kesehatan, Kemenparekraf RI juga mengganti 

logo ‘Wonderful Indonesia’ menjadi ‘Thoughtful Indonesia’. Penggantian logo 

dimaksudkan agar tetap pesan yang ingin disampaikan tetap berhubungan 

dengan situasi tanggap darurat Covid-19 ke public baik di dalam maupun di 

luar negeri. Penggantian logo menjadi Thoughtful Indonesia digunakan untuk 

menunjukkan empati tertinggi dari sektor pariwisata terhadap kondisi saat ini 

di tengah pandemic Covid-19. 

 

C. Analisis Komunikasi Krisis Kemenparekraf RI di Fase Transisi 

(Resolution) 

Pelaksanaan komunikasi krisis Kemenparekraf RI di fase transisi 

dilaksanakan sejak tanggal 4 Juni 2020 hingga bulan Agustus 2020. 

Kemenparekraf RI menjalankan tujuan komunikasi di fase resolusi yaitu 

menginformasikan resolusi dan memberikan pemahaman tentang kondisi 

pandemi saat itu dimana komunikasi yang dibangun pada fase transisi lebih 

terfokus kepada pengenalan new normal dan adaptasi kebiasaan baru kepada 

masyarakat, baik secara umum maupun di sektor pariwisata.  

CERC model menganjurkan untuk menginformasikan dan mengajak 

masyarakat terkait pemulihan, remediasi, serta usaha untuk membangun 
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kembali dan Kemenparekraf RI menjalankannya dengan meluncurkan 

kampanye InDOnesia CARE, kampanye nasional untuk mengimplementasikan 

protokol kesehatan sekaligus verifikasi guna menghadirkan destinasi berbasis 

CHS (Cleanliness, Health, Safety) sebagai dasar membangun pariwisata yang 

aman dan nyaman dengan menerapkan protokol kesehatan. Indonesia Care 

merupakan salah satu strategi komunikasi untuk dapat menjalankan kembali 

sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan prinsip 

kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keestarian lingkungan. Untuk 

mendukung kampanye Indonesia Care, Kemenparekraf RI berkolaborasi 

dengan KOL untuk mempromosikan Indonesia Care, mengingat KOL adalah 

seseorang yang mempunyai banyak pengikut. Di sini para KOL diharuskan 

untuk mempromosikan pariwisata yang aman dan nyaman dengan menerapkan 

protokol kesehatan di berbagai aspek pariwisata. 

Walaupun dalam CERC model di fase ini tidak perlu menunjukkan empati, 

tetapi di fase ini Kemenparekraf RI tetap menunjukkan empati seperti di fase 

sebelumnya walau tidak semasif sebelumnya. Kemenparekraf RI tetap 

menunjukkan empati kepada para pelaku pariwisata terdampak dengan cara 

menyalurkan bantuan melalui pemerintah daerah setempat guna menunjang 

pertumbuhan pariwisata.  

 

D. Analisis Komunikasi Krisis Kemenparekraf RI di Fase New Normal 

Fase new normal berjalan dari bulan September hingga pandemi selesai. 

Karena pandemic belum selesai, maka dalam penelitian ini, peneliti membatasi 

periode fase new normal dari bulan September hingga pergantian Menteri 

Pariwisata di akhir bulan Desember. Fase ini tidak terdapat di CERC model, 

tetapi apa yang dilakukan Kemenparekraf RI di fase normal baru adalah tindak 

lanjut daripada fase transisi, dimana fase ini masih menjadi bagian dari fase 

resolution pada CERC model. Hal ini terlihat dari pesan informasi yang 

disampaikan Kemenparekraf RI saat fase new normal terfokus pada 

melanjutkan promosi pariwisata di era new normal yang sudah dilakukan sejak 

fase transisi. Kemenparekraf RI terus menyosialisasikan protokol kesehatan 
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dan sertifikasi CHSE dimana kedua informasi tersebut secara tidak langsung 

juga mendukung promosi pariwisata di era new normal. Melanjutkan 

kampanye Indonesia Care yang diluncurkan di fase transisi, di fase new normal 

atau normal baru ini Kemenparekraf RI melanjutkan edukasi dan promosi 

pariwisata yang aman dan nyaman dengan menerapkan protokol kesehatan. Di 

fase ini, Kemenparekraf RI lebih berani dan terbuka untuk mengajak 

masyarakat melakukan perjalanan di masa normal baru. Tetapi, 

Kemenparekraf RI tidak berhenti untuk menyosialisasikan protokol kesehatan. 

Kemenparekraf RI juga bekerjasama dengan stakeholder untuk terus 

menyosialisasikan protokol kesehatan. 

Selain terus menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk mematuhi 

protokol kesehatan, terutama saat melakukan perjalanan, Kemenparekraf RI 

juga tetap membangkitkan semangat dan optimisme para pelaku pariwisata 

melalui video resiliansi yang sudah dibuat sejak fase transisi.  

Di fase ini, Kemenparekraf RI membuat suatu inovasi program kerja yaitu 

Sertifikasi CHSE. Sertifikasi CHSE adalah sertifikasi yang diberikan kepada 

para pelaku wisata di bidangnya masing-masing sebagai validasi bahwa 

industri bisnis pariwisata tersebut sudah menerapkan protokol kesehatan 

dengan baik dan benar sehingga turis yang berkunjung bisa berwisata dengan 

aman dan nyaman.  

Agar promosi pariwisata yang dilakukan Kemenparekraf RI di masa 

pandemi ini lebih mengena terhadap sasaran konsumen, maka Kemenparekraf 

RI tidak hanya melakukan promosi dari Kemenparekraf RI sendiri, tetapi juga 

mengandalkan kekuatan ulasan orang lain atau yang lebih dikenal dengan 

UGC. Selain berkolaborasi dengan KOL, dalam menyosialisasikan protokol 

CHSE di sektor pariwisata, Kemenparekraf RI juga mengadakan konser 

“Slank-Rhapsody Indonesia”. Konser yang berdurasi satu jam ini disisipi 

sosialisasi protokol kesehatan di sektor pariwisata. 

Tak lupa, Kemenparekraf RI juga terus menunjukkan empati kepada para 

pelaku pariwisata dengan terus memberikan bantuan melalui pemerintah 

daerah. Sama seperti fase sebelumnya, dalam CERC model di fase resolution 
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tidak diharuskan untuk menunjukkan empati. Tetapi, Kemenparekraf RI tetap 

menunjukkan empati seperi di fase mitigasi atau dalam CERC model yaitu fase 

initial event. 

 

E. Analisis Komunikasi Krisis Kemenparekraf RI di Fase Evaluasi 

Memang krisis pandemi Covid-19 masih berjalan dan tidak ada yang 

mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir. Karena pandemi ini belum 

berakhir, maka belum ada evaluasi secara menyeluruh terkait manajemen krisis 

di masa pandemic seperti pada fase evaluation di dalam CERC model. Tetapi, 

Kemenparekraf RI sudah melakukan media monitoring dan evaluasi berkala 

terhadap manajemen krisis yang sudah dilakukan sesuai dengan fase evaluation 

dalam CERC model. Evaluasi dilakukan setiap hari, setiap minggu, dan setiap 

bulan.  

Poin informasi yang disampaikan pada laporan harian yaitu sorotan isu pada 

hari itu, lalu rangkuman publikasi pariwisata dan ekonomi kreatif di empat 

komponen pariwisata, serta informasi lain terkait Covid-19 di Indonesia dan 

ASEAN. Rangkuman publikasi tidak terbatas pada apa yang dipublikasikan 

oleh Kemenparekraf RI, tetapi juga dari media resmi stakeholder pariwisata 

seperti pemerintah daerah, industri, asosiasi, dan komunitas pariwisata. 

Pada laporan mingguan, poin informasi yang disampaikan adalah 

pembicaraan per hari selama seminggu ke belakang yang dibagi menjadi lima 

elemen pariwisata. Selain itu juga terdapat rangkuman informasi terkait 

penanganan Covid-19 di Indonesia secara umum, tidak terbatas di sektor 

pariwisata dan ekonomi kreatif. Pembicaraan tersebut dihimpun dari informasi-

informasi yang diunggah di website dan media sosial pemerintah, industri, 

asosiasi, dan komunitas. Selain pembicaraan per hari selama seminggu ke 

belakang, pada laporan tersebut juga dibagi menjadi lima bagian; poin utama 

terkait informasi isu dan sorotan yang dibagi menjadi lima elemen pariwisata, 

analisis dampak dan penanganan Covid-19 berdasarkan wilayah, media resmi 

dinas pariwisata yang aktif, informasi terkait ASEAN, serta analisis dan 

rekomendasi informasi apa yang akan dipublikasikan untuk kedepannya. 
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Pada laporan bulanan, informasi yang disampaikan tidak jauh berbeda dari 

laporan mingguan. Tetapi, pada laporan bulanan terdapat informasi tambahan 

yang tidak ada di laporan mingguan, yakni laporan puncak pembicaraan, 

laporan platform media sosial yang digunakan untuk publikasi dan laporan 

pembicara yang paling banyak dikutip pada publikasi. 

Seperti yang telah dibahas, pada laporan mingguan dan bulanan terdapat 

analisis dan rekomendasi informasi apa yang akan dipublikan untuk 

kedepannya. Hal tersebut sesuai dengan fase evaluation pada CERC model 

dimana harus menentukan spesifik aksi untuk memperbaiki komunikasi krisis 

dan kemampuan tanggap krisis. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kemenparekraf RI tentang 

komunikasi krisis dalam menghadapi krisis pariwisata domestik, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Kemenparekraf RI membagi fase komunikasi krisis menjadi tiga 

yaitu fase mitigasi, transisi, dan new normal. Di semua fase, Kemenparekraf RI 

menggunakan media digital dan media mainstream untuk sosialisasi, publikasi, 

edukasi dan promosi kepada masyarakat serta komunikasi langsung kepada para 

stakeholder terkait. Agar sosialisasi, publikasi, edukasi, dan promosi menjangkau 

lebih luas, Kemenparekraf RI bekerjasama dengan institusi pemerintah pusat dan 

daerah , industri, asosiasi, dan komunitas terkait sektor pariwisata dan ekonomi 

kreatif. 

Pada fase mitigasi, Kemenparekraf RI fokus kepada edukasi dan sosialisasi 

informasi terkait Covid-19 dan program kerja serta kegiatan pemerintah untuk 

menangani Covid-19. Di fase transisi, Kemenparekraf RI fokus kepada pengenalan 

new normal dan adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat, baik secara umum 

maupun di sektor pariwisata. Sedangkan di fase new normal, Kemenparekraf RI 

lebih terfokus kepada promosi pariwisata, baik promosi destinasi wisata itu sendiri 

maupun promosi berwisata dengan menerapkan protokol kesehatan. 
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Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa walaupun komunikasi krisis yang 

dilakukan Kemenparekraf RI dalam menghadapi krisis pariwisata di masa pandemi 

melewatkan satu fase, tetapi secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik sesuai 

dengan teori CERC model yang mengatakan bahwa komunikasi krisis yang baik di 

masa tanggap darurat memenuhi lima fase yaitu pre-crisis, initial event, 

maintenance, resolution, dan evaluation.  
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