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BAB 2   

KERANGKA TEORITIK 

 

A. Organisasi Dakwah dalam Kehidupan Masyarakat 

1. Pengertian Organisasi Dakwah  

Para ahli mengemukakan pendapat tentang pengertian organisasi 

diantaranya, menurut Schein organisasi adalah suatu usaha untuk 

mengkoordinasi kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan 

umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsinya melalui tanggung jawab. 

Wright menjelaskan bahwa organisasi adalah suatu bentuk terbuka dari suatu 

aktivitas yang dikoordinasi dari dua orang atau lebih untuk tujuan bersama. 

Sedangkan menurut Kochterse, organisasi adalah sistem hubungan yang 

terstruktur yang mengkordinasi suatu usaha kelompok orang untuk mencapai 

tujuan tertentu1. 

Melalui pemahaman pendapat di atas organisasi merupakan usaha 

yang dilakukan dengan mengkoordinir kegiatan dalam pembagian tugas, 

tugas tersebut mempunyai tujuan bersama dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pemahaman organisasi mendekati pendapat 

Schein. Organisasi dapat terbentuk apabila suatu usaha memerlukan dari satu 

orang dalam menyelesaikan suatu kegiatan2. 

Sedangkan, pengertian Dakwah menurut Warson Munawwir, 

menyebutkan bahwa dakwah etimologi adalah memanggil (to call), 

                                                             
1 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 23. 
2 Maslina Daulay, Peran Organisasi Dakwah dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan, 

(PadangSidempuan : HIKMAH, Vol. VIII, No. 01 Januari 2014), 2. 
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mendorong (to invite), mengajak (to summon), menyeru (to propose), 

mendorong (to urge) dan memohon (to pray)3. 

Secara terminologi ada beberapa pendapat mendefinisikan dakwah 

yaitu: 

a. Menurut Prof. Toha Yahya Omar, M.A 

Mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar 

sesuai dengan perintah Allah, untuk keselamatan dan kebahagiaan 

mereka di dunia dan akhirat. 

b. Menurut Prof. A. Hasjmy 

Dakwah islamiyah yaitu mengajak orang lain untuk meyakini dan 

mengamalkan akidah dan syariah islamiyah yang terlebih dahulu telah 

diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri. 

c. Menurut M. Nasir 

Dakwah adalah usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan 

kepada program manusia dan seluruh umat manusia konsepsi Islam 

tentang padangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, dan yang 

meliputi al-amar bi al-ma’ruf an-nahyu an-munkar dengan berbagai 

macam cara dan media yang diperbolehkan, akhlak dan membimbing 

pengalamannya dan perikehidupan bermasyarakat dan perikehidupan 

bernegara4. 

d. Menurut H. M. Arifin 

                                                             
3 Ibid,. 
4 Syamsul Munir Amir, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Sawo Raya, 2009),  1-2. 
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Dakwah adalah suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, 

tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan 

berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individu 

maupun secara kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu 

pengertian, kesadaran, sikap penghayatan serta pengalaman terhadap 

ajaran agama sebagai message yang disampaikan kepadanya dengan 

tanpa adanya unsur-unsur paksaan5. 

Beberapa pendapat diatas dapat kita tarik kesimpulannya bahwa 

dakwah adalah ajakan atau seruan untuk mengajak orang lain memiliki 

kesadaaran, sikap, dan perbuatan yang mengarah pada ajaran agama demi 

terciptanya kemaslahatan membawa kebaikan bersama tanpa unsur paksaan. 

Sehingga, organisasi dakwah sudah barang tentu segala gerak organisasinya 

dan kegiatan sosial keagamaannya berazaskan Islam. Tujuan organisasi 

sedikit banyaknya menyinggung ukhwah Islamiyah, dakwah Islamiyah. 

Organisasi dakwah merupakan kegiatan manusia yang direncanakan untuk 

mencapai suatu maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan 

fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan proses dakwah6.  

Keberadaan organisasi dakwah Islam menjadi sangat penting dalam 

melestarikan dan menebarkan nilai–nilai Islam kepada masyarakat melalui 

implementasi berbagai program, kebijakan maupun pemikirannya. Idealnya 

                                                             
5 H. M. Arifin, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 6. 
6 Ibid, 3. 
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kehidupan organisasi dakwah dalam suatu negara bisa berjalan harmonis 

agar nilai-nilai Islam mampu menjangkau masyarakat disegala lapisan dan 

seluruh penjuru daerah di Indonesia, disamping juga eksistensinya harus 

jelas dan menyesuaikan dengan peraturan kelembagaan sosial 

kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia dan tidak membawa nilai-nilai 

yang melanggar atau menyimpang dari ajaran Al Qur’an dan Hadis, serta 

nilai-nilai kebangsaan.  

Dengan demikian organisasi dakwah seharusnya punya peran yang 

sangat strategis dalam mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang 

membawa pada kedamaian, kebaikan bersama, dan fungsinya menjalankan 

perintah dakwah ilahiyah.  

2. Urgensitas Komunikasi Krisis Lembaga Dakwah  

Kenyataan dilapangan bahwa masih sering terjadi gesekan antar 

organsisasi dakwah baik yang disebabkan karena perbedaan-perbedaan, hal 

ini dapat dibenarkan jika memang sebuah organsiasi atau lembaga dakwah 

tersebut kenyataannya tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai yang 

terkandung dalam Al Qur’an, Hadis, dan bertentangan dengan nilai-nilai 

kebangsaan serta konstitusi.  

Namun gesekan, perpecahan, dan konflik tidak boleh dialamatkan 

kepada organisasi atau lembaga dakwah yang benar-benar menjalankan 

nilai-nilai Al Qur’an dan hadis, serta menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan 

konstitusi. Artinya hubungan antara organisasi dakwah harusnya dibangun 
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atas dasar kompetisi yang sehat yaitu berlomba-lomba menyebarkan 

kebaikan (fastabiqul khairat).  

 

B. Pengertian Situasi Krisis dan Komunikasi Krisis 

1. Situasi Krisis 

Sebelum mendefinikan tentang komunikasi krisis, maka perlu terlebih 

dahulu memahami pengertian dari krisis, yaitu : menurut Laurence Barton, 

krisis merupakan suatu kejadian besar dan tidak terduga yang memiliki 

potensi untuk berdampak negatif. Kejadian ini bisa saja menghancurkan 

organisasi dan karyawan, produk, jasa, kondisi keuangan dan reputasi7. 

Menurut Laurence Barton, krisis merupakan suatu kejadian besar dan 

tidak terduga yang memiliki potensi untuk berdampak negatif. Kejadian ini 

bisa saja menghancurkan organisasi dan karyawan, produk, jasa, kondisi 

keuangan dan reputasi8. 

2. Komunikasi Krisis  

Menurut Frearn Banks, komunikasi krisis adalah komunikasi antara 

organisasi dengan publik sebelumnya, selama, dan setelah kejadian krisis. 

Komunikasi ini dirancang melalui program-program untuk meminimalisir 

kerusakan terhadap citra organisasi9.  

Komunikasi krisis lazimnya digunakan oleh banyak perusahaan atau 

lembaga bisnis dalam menanggulangi situasi krisis yang menimpa 

                                                             
7 Prayudi, Strategi Komunikasi Organisasi Dalam Menghadapi Krisis, (Yogyakarta: FISIP UPN 

“Veteran”, 1998), 31 
8 Ibid,. 
9 Ibid, 38. 
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perusahaannya. Namun dalam konteks penelitian ini penulis memandang 

komunikasi krisis dianggap masih cukup relevan untuk membaca aktifitas 

komunikasi pada sebuah lembaga dakwah dalam menghadapai situasi yang 

tidak diinginkan, karena harapannya organisasi nonprofit atau lembaga 

dakwah mampu menggunakan konsep dan teori yang sudah terbukti dan 

biasa digunakan oleh perusahaan – perusahaan bisnis, meskipun tidak 

menutup kemungkinan adanya banyak varian pilihan strategi yang mungkin 

berbeda dengan teori karena fakta dilapangan jauh lebih kaya dibandingkan 

teori, hal ini masih dimungkinkan jika mengadopsi paradigma penelitian 

kualitatif yang menempatkan teori hanya sebagai pemandu awal (perspektif) 

saja dan bukan dijadikan sebagai pijakan utama apalagi jawaban dalam 

membaca fakta seperti paradigma penelitian kuantitatif. 

Ketika organisasi mengalami krisis maka kebutuhan akan informasi 

seputar krisis terus meningkat. Hal ini karena berkaitan dengan berbagai 

kepentingan publik organisasi tersebut. Publik organisasi yang memiliki 

kepentingan akan merasa khawatir ketika organisasi mengalami krisis. 

Kekhawatiran ini dapat mengarah pada tindakan-tindakan yang mungkin 

merugikan organisasi, seperti penarikan modal, mundurnya investor dan 

sebagainya, atau kalau pada organisasi nonprofit seperti masyarakat 

cenderung tidak menggunakan produk atau jasanya, cenderung menjauhi 

aktifitas yang dilakukan oleh organisasi tersebut, dan lain-lain.10  

                                                             
10 Ibid,. 
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Sebuah rencana komunikasi krisis yang baik paling tidak 

mempertimbangkan publik organisasi, model komunikasi yang mencakup 

tujuan untuk masing-masing publik, pesan yang harus disampaikan, juru 

bicara, dan upaya mendapatkan dukungan pihak ketiga.  

Dalam upaya komunikasi krisis, bentuk modis yang biasa digunakan 

oleh public relations akan banyak membantu seperti : (Press release) 

merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan bagaimana organisasi 

menangani krisis dan pimpinan yang berwenang, (Press kits) merupakan 

map yang berisi beberapa press release yang memiliki nilai berita bagi media 

massa. Biasanya perusahaan juga melampirkan profil organisasi, atau daftar 

telepon juru bicara perusahaan, (Konferensi pers) merupakan upaya agar 

media massa menerima informasi yang tepat dari juru bicara organisasi dan 

menghindari mis-informasi seandainya wawancara dilakukan secara 

terpisah, dan (Newsletter) merupakan publikasi perusahaan yang berisi berita 

dan perkembangan terbaru perusahaan11. 

Walaupun ada media lain seperti aktivitas sosial yang dijalankan 

organisasi, keempat media diatas termasuk yang sering dilakukan. 

Pendekatan dengan komunikasi interpersonal dan dua arah biasanya akan 

mendapatkan dukungan dari publik. Komunikasi krisis perlu disusun dengan 

mempertimbangkan model komunikasi, strategi pesan, publik organisasi dan 

tujuan perusahaan secara luas. Upaya membina hubungan dengan publik 

                                                             
11 Ibid, 39-40 
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sejak dini merupakan faktor pendukung krusial ketika perusahaan 

mengalami krisis12.  

 

C. Kerangka kerja Strategi Komunikasi Krisis 

Menurut Winkleman, reputasi perusahaan dapat dikenali sumber 

permasalahannya. Dengan mengenali sumber permasalahannya, pihak yang 

bertanggungjawab menanggulangi krisis dapat melihat bagaimana reaksi 

para stakeholders atau pemangku kepentingan yang berpengaruh pada 

strategi komunikasi penanggulangan krisis. Salah satunya adalah pendekatan 

situasional untuk menentukan strategi komunikasi efektif sebagai bagian dari 

upaya respon terhadap krisis yang akan dijadikan pegangan perusahaan. 

Tujuannya tentu agar pasca krisis, reputasi perusahaan dapat tetap 

terlindungi13.  

Pada tahun 1988, Benson adalah pioneer teori tentang strategi 

komunikasi penanggulangan krisis dengan menggunakan pendekatan 

situasional dalam krisis. Teori berkembang sampai dengan temuan teori 

komunikasi situasional terbaru disampaikan oleh Coombs yang disebut 

dengan istilah Situasional Crisis Communication Theory (SCCT) atau Teori 

Komunikasi Situasional Krisis. Penelitian ini merupakan lanjutan dari 

                                                             
12 Ibid,. 
13 Theresia Diyah Wulandari, Pengaruh Tanggung Jawab Perusahaan dalam Menanggulangi Krisis 

terhadap Reputasi Perusahaan, (Yogyakarta : Jurnal vol 8, no 2 Universitas Atmajaya, 2011), 

2. 
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penelitian Benson sebelumnya di mana strategi respon krisis dengan situasi 

krisis digabungkan dengan konsep pilihan manajemen krisis14. 

W. Timothy Coombs yang terus melakukan kajian mengenai 

komunikasi krisis dan Situational Crisis Communication. Pada dasarnya 

komunikasi krisis fokus pada kategori krisis atau respon krisis, seperti apa 

yang harus dikatakan dan dilakukan organisasi setelah krisis. Menurut 

Coombs ada lima strategi yang biasanya digunakan dalam komunikasi 

krisis15, yaitu :  

1. Non – existence strategies. Strategi ini dilakukan oleh organisasi yang 

kenyataanya tidak mengalami krisis, namun ada rumor bahwa 

organisasi sedang menghadapi sebuah krisis. Dalam strategi ini, 

bentuk pesan bisa berupa denial, yakni organisasi menyangkal adanya 

sesuatu yang tidak beres (tidak ada krisis); Clarification, yakni 

organisasi menolak dengan dibarengi penjelasan disertai alasan 

mengapa tidak terjadi krisis; attack, organisasi menyerang pihak yang 

menyebarkan rumor; dan intimidation, organisasi membuat ancaman 

berdasarkan hukum terhadap penyebar rumor.  

2. Distance strategies. Digunakan organisasi yang mengakui adanya 

krisis dan berusaha untuk memperlemah hubungan antara organisasi 

dengan krisis yang terjadi. Bentuk pesan bisa berupa excuse, 

organisasi berusaha untuk mengurangi tanggungjawab organsisasi 

                                                             
14 Ibid 
15 Ngurah Putra, I Gusti, Manajemen Hubungan Masyarakat, (Yogyakarta: Penerbit Universitas 

Atmajaya. 1999), 101-102. 
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dengan cara penolakan maksud, bahwa organisasi tidak bermaksud 

melakukan hal-hal negatif dan penyangkalan kemauan, karena 

organisasi tidak mampu mengontrol situasi; dan justification, 

organisasi bisa melakukan dengan mengklaim bahwa kerusakan yang 

terjadi tidak serius. 

3. Ingratiation strategies. Strategi ini digunakan organisasi dalam upaya 

mencari dukungan publik. Bentuk pesan bisa berupa bolstering, yaitu 

organisasi perlu mengingatkan publik akan hal-hal positif yang telah 

dilakukan organisasi; transedence, yaitu berusaha menempatkan krisis 

dalam konteks yang lebih besar, dan praising others, yaitu 

mengatakan hal-hal baik yang telah dilakukan publik.  

4. Mortification strategies. Organisasi berusaha meminta maaf dan 

menerima kenyataan bahwa memang benar terjadi krisis. Bentuknya 

bisa berupa remediation, yaitu organisasi bersedia untuk memberikan 

kompensasi kepada korban krisis; repentance, yaitu organisasi 

meminta maaf kepada publik; rectification, yaitu organisasi 

mengambil tindakan yang akan mengurangi kemungkinan terjadinya 

krisis.  

5. Suffering strategies. Organisasi menunjukkan bahwa ia juga 

menderita sebagaimana korban dari mereka yang tidak senang 

terhadap organisasi dan berusaha memperoleh dukungan dan simpati 

publik. 
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Pilihan strategi komunikasi krisis yang dicetuskan Coombs tersebut 

yang kemudian penulis anggap cukup relevan digunakan sebagai guide 

dalam mengeksplore pilihan strategi-strategi komunikasi krisis yang 

dilakukan oleh LDII dalam menangani isu negatif karena memiliki banyak 

varian pilihan strategi dan cukup banyak digunakan dalam penelitian-

penelitian yang bertemakan komunikasi krisis suatu perusahaan atau 

lembaga dalam menghadapi situasi krisis.  

Namun demikian dalam penelitian kualitatif, teori yang diajukan 

memang bukanlah sebagai jawaban terhadap fenomena yang diangkat 

melainkan lebih sebagai perspektif, karena itu teori yang ditawarkan bisa 

saja berubah. Sehingga dalam posisi demikian teori dalam rancangan 

penelitian kualitatif lebih bersifat pasif dan tidak “mengintervensi” 

kenyataan alamiah dari fenomena sosial yang (hendak) diteliti.16  

 

                                                             
16 Burhan, Bungin, Analisa Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke 

Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), 45. 


