
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kita hidup di zaman dependensi (ketergantungan) di mana kita 

semua semakin saling menaruh kepercayaan demi pemenuhan dalam 

segala aspek kebutuhan. Kondisi masyarakat yang semakin kompleks dan 

masalah-masalah tak terhindarkan merupakan akibat dari kecenderungan 

meniadakan konsep dependensi tersebut. Oleh karena itu, kondisi seperti 

ini senantiasa membutuhkan satu pihak yang mampu menetralisir agar 

kondisi dapat berubah menjadi yang lebih baik. 

Sedangkan pesatnya dunia teknologi dan informasi membawa 

dampak yang signifikan bagi kondisi masyarakat pada kurun waktu 

tertentu. Kebutuhan akan konsumsi perkembangan teknologi dan informasi 

menuntut bagi siapa saja yang berada di dalamnya untuk senantiasa 

mengikuti, mempelajari, memahami dan membutuhkan sehingga dari 

sinilah akan timbul siklus kehidupan yang saling menggantungkan satu 

sama lainnya.  

Adapun proses ketergantungan akan dunia teknologi dan informasi 

ini, memaksa kita untuk melakukan suatu perubahan baik secara teori 

maupun aplikasi ke arah dan dengan cara yang sesuai perubahan itu 

menghendaki. Bisa dikatakan, hal seperti ini membutuhkan seseorang yang 
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mampu menjadi mediator atau bisa juga  sebagai interpreter kepada publik 

internal dan eksternal baik dalam lingkup lembaga maupun perusahaan. 

Kondisi di atas bisa kita analogikan sebagaimana teknologi dan 

informasi diibaratkan bagaikan kail dan umpan. Sedangkan ikan yang 

berada di kolam, sungai maupun laut merupakan objek atau diartikan 

disini sebagai publik yang mana kail dan umpan akan senantiasa 

menghampirinya. Tetapi dari sekian hal ini ada satu yang paling penting 

dan pokok yaitu pemancing itu sendiri. Pemancing yang handal harus bisa 

memahami umpan apa dan dengan cara bagaimana agar ikan yang menjadi 

sasarannya ia dapatkan. 

Oleh karena itulah, gambaran diatas bisa menjadikan suatu pijakan 

akan pentingnya kebutuhan informasi yang berada dalam kehidupan 

lembaga dan perusahaan. Disisi lain kompetisi yang kian besar antara 

perusahaan satu dengan yang lainnya juga tidak bisa dipandang sebelah 

mata, tetapi juga menjadi suatu hal yang serius untuk disikapi dan cukup 

signifikan pengaruhnya akan eksistensi perusahaan atau lembaga.  

Perusahaan layanan jasa kesehatan atau Rumah Sakit dalam kurun 

waktu saat ini dan menurut prediksi yang akan mendatang senantiasa 

mengalami kondisi yang dinamis. Kuatnya persaingan perusahaan serta 

tuntutan kepercayaan terhadap masyarakat atas pemenuhan kepuasan baik 

dari pelayanan, fasilitas dan informasi yang diberikan menjadi satu hal 

yang penting bagi perusahaan layanan jasa kesehatan atau Rumah Sakit.  
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Atas dasar kebutuhan tersebut, tidak sedikit Rumah Sakit mencoba 

mencari pilihan strategis baik secara struktural maupun fungsional 

perusahaan untuk menghadapi dan mencegahnya. Sehingga Humas atau 

Public Relations menjadi solusi permasalahan ini bagi lembaga atau 

perusahaan khususnya yang bergerak dalam bidang layanan kesehatan atau 

Rumah Sakit. Keberadaan Humas dalam hal ini seakan-akan menjadi 

cahaya penerang bagi perusahaan ketika dilanda kegelapan. 

Banyak yang mengira sebelumnya bahwa posisi Humas hanya 

sebatas pada dunia perhotelan, instansi pemerintahan dan juga 

pengkhususan bagi kaum perempuan saja. Padahal tidak demikian, hal itu 

justru mempersempit ruang gerak tugas dan fungsi Humas itu sendiri. 

Tugas maupun fungsi Humas yang begitu mulia sangat berpotensi untuk 

bisa diterima dan ditempatkan di dunia usaha sepertihalnya perusahaan 

yang bergerak sebagai layanan kesehatan atau Rumah Sakit.   

Tidaklah banyak yang mengetahui bahwa Humas adalah suatu 

pendekatan yang sangat strategis yang mengggunakan konsep-konsep 

komunikasi. Dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi yang sesuai, 

praktisi Humas akan menjadi tenaga yang penting bagi dunia usaha 

kesehatan. Tentunya semua hal ini juga diimbangi dengan penggunaan 

teknologi agar senantiasa efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi 

kehumasan.  
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Keberadaan Humas di Rumah Sakit mempunyai posisi yang 

strategis sebagai mediator ataupun interpreter komunikasi terhadap suatu 

informasi, berita, bahkan dapat pula mencegah timbulnya konflik, tetapi 

disisi lain juga menghadapi tantangan yang luar biasa besarnya, bahkan 

tidak jarang mendapatkan perlakuan kurang baik atas rasa ketidakpuasan 

atau complain dari pasien. Sehingga disini dibutuhkan kemampuan 

berkomunikasi yang cerdas dan penerapan fungsi Humas dengan tepat 

untuk menghadapi itu semua. 

Humas Rumah Sakit tidak hanya membahas masalah-masalah 

internal perusahaan sepertihalnya complain pasien, tetapi dia juga harus 

berpikir, bagaimana seorang Humas mampu membawa perusahaannya 

untuk dapat menjalin komunikasi dengan publik eksternal dengan 

memberikan informasi maupun berita yang kemudian bisa bermanfaat dan 

menjadi konsumsi masyarakat luas sehingga nantinya akan berefek positif 

baik jangka panjang maupun jangka pendek terhadap perusahaannya.        

   Adapun demikian, usaha Humas tidak hanya sekali dua kali 

tahap saja, tetapi banyak tahap yang harus dipersiapkan dalam upaya 

membentuk, meningkatkan dan menjaga citra positif perusahaan. Oleh 

karena itu, tidak mudah bagi seorang Humas yang berada di Rumah Sakit 

yang di salah satu sisi dia harus profesional sebagaimana seorang Humas 

dan disisi lain dia juga harus bisa memahami pola interaksi komunikasi 

yang khas di dalam memberikan informasi baik publik internal maupun 

eksternal Rumah Sakit. 
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B. Tujuan 

Suatu upaya atau usaha yang dilakukan akan lebih berarti dan 

berfungsi bagi sang pelakunya, ketika di dalam upaya maupun usaha itu 

terdapat tujuan atau substansi yang berarti yang tidak hanya sebatas 

kepuasan, kebanggaan maupun pemenuhan keinginan. Sehingga, adapun 

tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah :   

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan di dunia kerja yang 

nyata sebagai profesi Humas/Public Relations. 

2. Menerapkan hasil dari kajian studi ilmu komunikasi terapan 

jurusan Humas/Public Relations yang ada di perkuliahan ke 

Instansi atau Perusahaan khususnya yang bergerak di dunia 

kesehatan. 

3. Menambah asupan tentang ilmu Humas/Public Relations baik teori 

maupun praktek yang sekiranya belum dapat dipelajari dan 

didapatkan di bangku perkuliahan. 

4. Mengenal dunia kerja sebagai Humas/Public Relations yang 

sesungguhnya, kemudian dikorelasikan dengan teori dan praktek 

yang didapat dari materi pembelajaran di kampus. 

5. Mengukur dan mengetahui seberapa besar kemampuan dan 

keterampilan yang dimiliki dalam dunia kerja sebagai seorang 

Humas/Public Relations. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perkembangan Humas / Public Relations 

1. Sejarah 

Diantara tokoh Humas terkemuka yakni Ivy Ledbetter Lee yang 

dianggap sebagai the father of Public Relations telah memikirkan dan 

mempraktekkan Humas secara konsepsional. Dengan konsepsi yang 

digagasnya berhasil mengembangkan Humas yang kemudian dijadikan 

landasan untuk dimekarkan dan dijadikan objek studi ilmiah. Ivy Lee 

adalah putra seorang negarawan Georgia, Amerika Serikat. Bergelut di 

bidang Humas dimulai tahun 1906, ketika industri Batu Bara di Paman 

Sam mengalami kesulitan diakibatkan pemogokan kaum buruhnya. 

Berangkat dari seorang wartawan surat kabar, timbul dari benak 

Lee atas kasus tersebut untuk menengahinya bagi keuntungan kedua belah 

pihak yakni para industriawan dan para buruh/pekerja. Lee menawarkan 

gagasannya kepada pimpinan perusahaan dengan persyaratan sebagai 

berikut :1) 

a. Syarat pertama : Ia diberi kedudukan dalam manajemen 

puncak (top management). 
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1) Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis (6th ed.). 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hal. 7. 
b. Syarat kedua : Ia diberi wewenang penuh untuk menyebarkan 

semua informasi faktual yang patut diketahui khalayak.  

Pada dasarnya persyaratan yang pertama diajukan Lee kurang 

lazim dan revolusioner, sebab orang-orang yang berprofesi publikasi 

sampai saat itu dijauhkan sekali dari pucuk pimpinan industri-industri 

besar. Dan syarat kedua yang menghendaki agar khalayak diberitakan 

segala kejadian dan kegiatan industri, benar-benar merupakan hal yang 

unik. Tetapi mengingat kondisi bahwa kekompakan kaum buruh batu bara 

yang melakukan pemogokan itu merupakan ancaman bagi kelangsungan 

hidup industri di Amerika Serikat, maka tawaran Lee diterima. 

Keberhasilan Ivy Lee itulah yang menyebabkan ia diakui oleh para 

ahli sebagai “Bapak Hubungan Masyarakat”, sebagai pemrakarsa, perintis, 

pelaksana dan Pembina Humas. Ia dikenal pula sebagai orang yang 

pertama kali menggunakan istilah publicity (publisitas) dan advertising 

(periklanan) sebagai kegiatan dalam ruang lingkup Humas.2)  

 

2. Humas / Public Relations Di Indonesia 

Hubungan masyarakat yang disingkat Humas sebagai terjemahan 

dari Public Relations baru dikenal di Indonesia pada dekade 1950-an, 

setelah kedaulatan Indonesia diakui oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 

27 Desember 1949.  
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2) Soleh Soemirat & Elvinarno Ardianto, Dasar-Dasar Public Relations (4th ed.). 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), Hal. 11. 
Seperti telah dijelaskan di muka, dalam konsepsi Lee kedudukan 

dalam puncak manajemen diberikan kepada kahumas disertai wewenang 

penuh untuk menyebarkan semua informasi faktual yang patut diketahui 

publik.  

 Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Humas di Indonesia secara 

struktural belum banyak ditempatkan dalam manajemen puncak dan 

kegiatannya masih banyak yang bersifat satu arah kepada publik eksternal 

saja. Tetapi ada juga sejumlah instansi yang secara struktur-organisatoris 

menempatkan Humas di tingkat relatif rendah, sedangkan kepala Humas 

secara operasional melayani publik eksternal atas instruksi langsung 

pimpinan instansi.    

 Kenyataan ini mungkin karena kepala Humas belum mampu 

menunjukkan kegiatannya menunjang kebijaksanaan pimpinan atau 

mungkin karena kepala Humas belum dicoba untuk diberi kesempatan. 

Situasi seperti ini terjadi karena di Indonesia jabatan Humas kebanyakan 

masih dipegang oleh sarjana-sarjana dari disiplin ilmu yang bukan dari 

ilmu komunikasi yang melingkupi pengetahuan kehumasan. Tetapi 

kecenderungan kegiatan Humas di Indonesia akan menyamai kegiatan 

Public Relations di negara-negara maju sudah semakin tampak. Hampir 

semua instansi dan perusahaan di Indonesia dilengkapi Humas. Dan oleh 

karena itu, pendidikan kehumasan semakin disadari pentingnya baik oleh 

pemerintah, masyarakat maupun perguruan tinggi.3) 
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3)  Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis (6th ed.), 

Op.Cit. Hal. 9. 

B. Definisi Humas / Public Relations 

Public Relations yang sering disingkat PR dan juga lazim disebut 

Purel atau Hubungan Masyarakat, untuk pertama kalinya hanyalah suatu 

gejala, kemudian menjadi kegiatan tak terorganisasikan (unorganized 

activity), lalu menjadi aktivitas terorganisasikan (organized activity) 

dengan konsep yang khas dan jelas yang menuju kepada satu profesi, dan 

selanjutnya menjadi bahan studi perguruan tinggi yang mengarah 

kepengakuan menjadi cabang baru dari ilmu-ilmu sosial. 

Dari dinamika yang terjadi terhadap Purel, beberapa tokoh Purel 

seperti Cutlip dan Center melalui karya terbaru bukunya bersama Glen M. 

Broom, menyatakan bahwa : 

Public Relations adalah fungsi manajemen yang menilai sikap 
publik, mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara seseorang 
atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan 
melakukan suatu program  kegiatan untuk meraih pengertian dan 
dukungan publik.4) 

 
Hampir sama dengan definisi Purel menurut Cutlip, Center dan 

Broom tetapi ada tambahan “and communication” adalah definisi Prof. 

John Marston. Prof. John Marston mendefinisikan Purel sebagai berikut. 

Public Relations adalah fungsi manajemen yang menilai sikap 
publik, mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara sebuah 
organisasi demi kepentingan publik, melaksanakan program kegiatan 
dan komunikasi untuk meraih pengertian umum dan dukungan 
publik.5)   
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4) Onong Uchjana Effendy, Human Relations Dan Public Relations (8th ed). (Bandung: 
Mandar Maju, 1993), Hal. 116.  

5)  Ibid. 
Dari sekian definisi Purel diatas, yang paling dapat 

dipertanggungjawabkan mengenai definisi Purel ialah rumusan Dr. Rex 

Harlow, yang didanai dari “Public Relations Research and Education” 

telah mengkaji 472 definisi Purel dari pakar dan pemimpin Purel ternama. 

Bahwa rumusannya cukup panjang dan dapat dimengerti karena harus 

mencakup semua pemikiran para ahli tersebut. 

Definisi Dr. Rex Harlow adalah sebagai berikut. 

Public Relations adalah fungsi manajemen yang khas yang 
mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara 
organisasi dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian, 
penerimaan dan kerjasama melibatkan manajemen dalam 
permasalahan atau persoalan : membantu manajemen menjadi tahu 
mengenai dan tanggap terhadap opini publik, menetapkan dan 
menekankan tanggungjawab manajemen untuk melayani 
kepentingan publik, mendukung manajemen dalam mengikuti dan 
memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem 
peringatan dini dalam membantu mengantisipasi kecenderungan dan 
menggunakan peneletian secara teknik komunikasi yang sehat dan 
etis sebagai sarana utama.6) 

 
Tampak dari definisi Dr. Harlow ini lebih lengkap daripada definisi 

manapun juga. Di situ ditampilkan aspek penting dalam Purel, yakni 

komunikasi bahkan ditekankan pentingnya komunikasi yang sehat dan 

etis. Oleh para pakar Purel definisi Dr. Rex Harlow ini diakui sebagai 

definisi penting, karena itu ditetapkan sebagai definisi kerja (working 

definition) dan oleh International Public Relations Asssociation (IPRA) 

diterbitkan bentuk buku mini, yakni Gold Paper No.4 yang diberi judul “ 

A Model for Public Relations Education for Professional Practise.”   
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6)  Ibid. Hal. 117.  
Tetapi di antara para ahli Purel ada juga merasa definisi itu terlalu 

panjang. Oleh sebab itu wakil-wakil masyarakat Purel dari negara-negara 

Barat pada bulan Agustus 1978 bersepakat mengetengahkan definisi yang 

lebih singkat yang mereka namakan “The Statement of Mexico”. 

 “The Statement of Mexico” tersebut berbunyi sebagai berikut. 

Praktek Public Relations adalah seni dan ilmu pengetahuan 
sosial untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi 
konsekuensi-konsekuensinya, menasehati para pemimpin organisasi 
dan melaksanakan program-program berencana mengenai kegiatan-
kegiatan yang melayani baik kepentingan organisasi maupun 
kepentingan umum.7) 

 
Dari penjelasan mengenai definisi hubungan masyarakat/Purel 

yang menjadi pegangan para anggota International Public Relations 

Asssociation (IPRA), maka bisa diambil saripatinya sehingga dapat 

dirumuskan secara lebih sederhana dengan menitikberatkan pada 

kegiatannya sebagai berikut :  

Hubungan masyarakat adalah komunikasi dua arah antara 
organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka 
mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan 
pembinaan kerja sama dan pemenuhan kepentingan bersama.8) 

 
Frank Jefkins dalam bukunya Public Relations in Word Marketing 

mengatakan bahwa PR adalah suatu sistem komunikasi untuk menciptakan 

kemauan baik.  
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7)  Ibid. Hal. 119. 
8) Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis (6th ed.), 

Op.Cit. Hal. 23. 
L. Bernays dalam bukunya Public Relations menyebutkan bahwa 

PR mempunyai 3 arti : (1) penerangan kepada publik, (2) persuasi 

ditujukan kepada publik untuk mengubah sikap dan tingkah laku publik, 

(3) upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga.9) 

Prof. Byron Christian menjelaskan bahwa PR merupakan suatu 

usaha yang secara sadar memotivasi agar orang-orang terpengaruh, 

terutama melalui komunikasi, agar timbul pikiran yang sehat terhadap 

suatu organisasi, memberi rasa hormat, mendukung dan bertahan dengan 

berbagai cobaan dan masalah.10) 

Humas/PR pada hakekatnya adalah kegiatan komunikasi, kendati 

agak lain dengan kegiatan komunikasi lainnya, karena ciri hakiki dari 

komunikasi PR adalah two way communications (komunikasi dua 

arah/timbal balik). Arus timbal balik ini yang harus dilakukan dalam 

kegiatan PR, sehingga terciptanya umpan balik yang merupakan prinsip 

pokok dalam PR (Rachmadi, 1994:7).  

Rachmadi menyebutkan PR adalah salah satu bidang ilmu 

komunikasi praktis, yaitu penerapan ilmu komunikasi pada suatu 

organisasi/perusahaan dalam melaksanakan fungsi manajemen. Sedangkan 

pakar lain juga menyebutkan bahwa PR adalah “two simple word” yang 

merupakan bidang ilmu dan kegiatan praktis yang sedang dan akan terus 

berkembang.11) 
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9)   Soleh Soemirat & Elvinarno Ardianto, Dasar-Dasar Public Relations (4th ed.), Op.Cit. 
Hal. 13. 

10)  Ibid.  
11)   Ibid. Hal. 11. 

C. Urgensi, Tugas Dan Fungsi Humas / Public Relations 

Bidang Humas/PR semakin kuat berkembang karena adanya suatu 

masyarakat demokratis dimana orang-orang memilki kebebasan untuk 

berbicara dan mengambil berbagai keputusan dalam suatu komunitas, di 

pasar, di rumah, tempat kerja dan tempat pemungutan suara. 

Pribadi/individu dan organisasi publik bergantung kepada hubungan baik 

dengan kelompok-kelompok lainnya dan individu-individu yang memiliki 

berbagai pendapat, keputusan dan tindakan yang mempengaruhi 

vitalitas/daya dan kelangsungan hidup mereka.12)    

F. Rachmadi dalam bukunya Public Relations dalam Teori dan 

Praktek menyebutkan bahwa masalah penting yang dihadapi oleh 

lembaga-lembaga ekonomi, bisnis, sosial dan politik setelah terjadinya 

revolusi industri adalah masalah hubungan (relationship). Lebih jauh 

Rachmadi mengatakan kondisi iklim sosial dimana segenap lembaga 

tersebut bergerak, banyak diwarnai oleh kesalahpahaman, bahkan terjadi 

pertentangan antara atasan dan bawahan, produsen dan konsumen, industri 

dan masyarakat, serta pengusaha pabrik dengan distributornya.13)   

Oleh karena itu, perkembangan sosial dan ekonomi dengan segala 

dampak positif dan negatifnya, telah membuka lahan baru di bidang 

Humas atau Public Relations agar dapat tercipta saling pengertian, saling 

menguntungkan, adanya kemauan baik, timbulnya citra positif  yang bisa 

dicapai dan terpelihara antara perusahaan dan publiknya. 
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12)  Ibid. Hal. 5. 
13)  Ibid. Hal. 6. 

Seiring peluang dan banyaknya situasi maupun kondisi yang harus 

dikerjakan seorang Humas/PR, maka para ahli Purel telah membagi 5 

tugas pokok seorang Humas/PR dalam sehari-hari : 

1. Menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas penyampaian 

informasi secara lisan, tertulis, melalui gambar (visual) kepada 

publik, agar publik mempunyai pengertian yang benar tentang 

organisasi atau perusahaan, tujuan, serta kegiatan yang 

dilakukan. Itu semua disesuaikan dengan kebutuhan dan 

keinginan publik internal maupun eksternal. 

2. Memonitor, merekam dan mengevaluasi tanggapan serta 

pendapat umum atau masyarakat. Disamping itu, menjalankan 

dan bertanggungjawab terhadap kehidupan kita bersama dan 

lingkungan. 

3. Memperbaiki citra organisasi. Bagi PR, menyadari citra yang 

baik tidak hanya terletak pada bentuk gedung, presentasi, 

publikasi. Tetapi terletak pada bagaimana organisasi bisa 

mencerminkan organisasi yang dapat dipercaya, memiliki 

kekuatan, mengadakan perkembangan secara 

berkesinambungan yang selalu terbuka untuk dikontrol, 

dievaluasi. Dan juga dapat dikatakan bahwa citra tersebut 

merupakan gambaran komponen yang kompleks. 
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4. Tanggungjawab Sosial. PR merupakan instrumen untuk 

bertanggungjawab terhadap semua kelompok yang berhak 

terhadap tanggungjawab tersebut. Terutama kelompok publik 

sendiri, internal dan pers. Penting diusahakan untuk senantiasa 

terbuka dan jujur terhadap semua publik atau kelompok yang 

memerlukan informasi tersebut.    

5. Komunikasi. PR mempunyai bentuk komunikasi yang khusus, 

komunikasi timbal balik. Maka, pengetahuan komunikasi 

menjadi modalnya. Dalam fungsinya, komunikasi itu sentral. 

Perlu juga untuk dimiliki adalah pengetahuan manajemen dan 

kepemimpinan, struktur organisasi.14) 

Penjelasan dari tugas pokok seorang Humas di atas merupakan 

sekian banyak tugas bagi seorang Humas/PR meskipun sebenarnya 

merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan. Namun bisa juga 

pada setiap kegiatan, bobotnya tidak sama dalam pelaksanaannya.   

Mengenai konsep fungsional Humas, Scott M. Cutlip dan Allen 

Center dalam bukunya Effective Public Relations memberikan penjelasan 

sebagai berikut : 

1. Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili 

dari publik-publik organisasi, sehingga kebijaksanaan beserta 

operasionalisasi organisasi dapat terpelihara keserasiannya 

dengan ragam kebutuhan dan pandangan-pandangan publik 

tersebut. 
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14)  Sr. Maria Assumpta Rumanti, Dasar-Dasar Public Relations Teori Dan Praktek (3rd 

ed.). (Jakarta: Grasindo, 2005), Hal. 39. 
2. Menasehati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun 

kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi untuk dapat 

diterima secara maksimal oleh publik. 

3. Merencanakan dan melaksanakan program-program yang 

dapat menimbulkan penafsiran yang menyenangkan terhadap 

kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi.15) 

Jika diamati dari konsep fungsi Humas yang dikemukakan 2 tokoh 

diatas, tampak bahwa ada pengertian yang menitikberatkan pada 

penciptaan dampak yang menyenangkan pada pihak publik terhadap 

kebijaksanaan dan operasionalisasinya oleh pimpinan organisasi.  

Sedangkan menurut Bertrand R. Canfield, yang dalam bukunya 

Public Relations : Principles and Problems mengemukakan fungsi Humas 

sebagai berikut : 

1. It should serve the public’s interest (Mengabdi kepada 

kepentingan umum). 

2. Maintain good communication (Memelihara komunikasi yang 

baik). 

3. Strees good morals and manners (Menitikberatkan moral dan 

perilaku yang baik).16) 

Yang pertama-tama ditegaskan oleh Canfield mengenai fungsi 

Humas itu adalah pengabdian kepada kepentingan umum.  
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15) Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis (6th ed.), 
Op.Cit. Hal. 34. 

16) Ibid. Hal. 35. 
Hal ini ditekankan karena ada sebagian orang yang menganggap 

para kahumas sebagai sewaan orang-orang kaya dalam hal ini para 

manajer yang menginginkan orang-orang miskin atau karyawan tetap 

hidup melarat. Sementara itu, ada juga dikalangan wartawan menuduh 

kahumas sebagai orang yang menutupi kesalahan organisasi. Hal ini 

dikarenakan seringnya para wartawan mendapatkan perlakuan dari 

kahumas yang tidak semestinya ketika ingin melakukan liputan berita di 

organisasi/perusahaannya. 

Fungsi Humas yang kedua ditekankan oleh Canfield adalah 

pemeliharaan komunikasi yang baik. Hal ini dimaksudkan hubungan 

komunikatif antara Humas dengan publik internal atau eksternal dan 

manajer dengan stafnya dilakukan secara timbal balik yang dilandasi 

empati. Ini mengandung pengertian bahwa Humas dalam komunikasi 

struktural dan fungsional memandang bagi siapa saja yang berhubungan 

dengannya sebagai insan yang patut dihargai dan dihormati. 

Menitikberatkan moral dan perilaku yang baik adalah fungsi 

Humas yang ketiga menurut Bertrand R. Canfield. Ditekankannya moral 

dan perilaku ini ialah karena Humas sebagai wakil organisasi berhubungan 

dengan publik, menjadi citra organisasi. Perilaku yang baik seorang 

Humas harus ditunjukkan tidak hanya dalam situasi formal saja tetapi juga 

dalam situasi non formal diluar kedinasan.  
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Berdasarkan uraian mengenai fungsi Humas beserta penegasan 

kegiatan Humas menurut Cutlip dan Center serta Canfield diatas, maka 

fungsi Humas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, 

baik publik internal maupun eksternal. 

3. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan 

menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan 

menyalurkan opini publik kepada organisasi. 

4. Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi 

kepentingan umum.17)          

 

D. Publik Internal Dan Publik Eksternal 

Publik internal sebagai sasaran Humas terdiri atas orang-orang 

yang bergiat di dalam organisasi (perusahaan, instansi, lembaga, badan, 

dan sebagainya) dan yang secara fungsional mempuyai tugas dan 

pekerjaan serta hak dan kewajiban tertentu. Sebagai publik internal mereka 

terdiri atas kelompok-kelompok tertentu yang tidak selalu sama jenisnya 

untuk organisasi yang satu jika dibandingkan dengan organisasi yang lain.  

 

 
 
 

 
17) Ibid. Hal. 36. 
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Dalam organisasi berbentuk perusahaan, misalnya publik internal 

meliputi publik karyawan dan publik pemegang saham. Di perusahaan 

layanan kesehatan/Rumah Sakit publik internalnya meliputi publik 

karyawan atau manajer, publik dokter dan publik perawat. Tetapi apapun 

jenis organisasinya, salah satu publik internalnya adalah karyawan. Suatu 

organisasi tidak mungkin tanpa karyawan, sebab merekalah yang 

menggerakkan atau menghidupkan organisasi.  

1. Hubungan dengan karyawan (employee relations) 

Di Indonesia masih banyak perusahaan dan organisasi 

yang mengabaikan karyawan sebagai sasaran kegiatan Humas. 

Fungsi Humas tidak berkaitan dengan karyawan baru, 

penggajian, kenaikan pangkat, pensiun dan sebagainya, tetapi 

berkisar pada kegiatan menciptakan dan mewujudkan 

hubungan yang sudah baik dan upaya mencegah terjadinya 

hubungan yang retak.18) 

Archibald Williams dalam karyanya mengatakan 

bahwa “pada dasarnya, hubungan dengan karyawan meliputi 

motivasi orang-orang dan amat dipengaruhi oleh asas-asas sifat 

tabiat manusia dan hubungan yang bersifat manusiawi”. 

Penjelasan ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi 

yang dilakukan seorang Humas.19)  

 
 

 
18) Ibid. Hal. 107. 
19) Ibid. Hal. 108. 
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Jelas bahwa komunikasi  dengan para karyawan 

bersifat interpersonal-face-to-face-persuasive communication, 

yakni komunikasi antar persona secara tatap muka yang 

mengandung ajakan. 

Seorang Humas akan berhasil dalam pelaksanaan 

hubungan dengan karyawan dengan apabila ia memahami 

kebutuhan para karyawan. Berikut ini adalah jenis-jenis 

kebutuhan yang diketengahkan oleh ahli-ahli kenamaan : 

a. Dr. Walter Langer :  

1. Kebutuhan Fisik (Physical Needs) 

2. Kebutuhan Sosial (Social Needs) 

3. Kebutuhan Egoistis (Egoistic Needs)  

b. Abraham Maslow : 

1. Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs) 

2. Kebutuhan Keamanan (Safety Needs) 

3. Kebutuhan Cinta (Love Needs) 

4. Kebutuhan Penghargaan (Esteem Needs) 

5. Kebutuhan Mewujudkan Sendiri (Self-

Actualization Needs) 20) 

Komunikasi dapat dilakukan seorang Humas secara 

lisan atau melalui media, misalnya berkala organisasi.  

 
 
 

 
20) Ibid. Hal. 109. 
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Dapat dilaksanakan secara formal atau non formal, yang 

kesemuanya  berlangsung secara timbal balik. Dengan 

keterampilan berkomunikasi, Humas di satu pihak dapat 

menjadi mediator untuk menyalurkan perasaan para karyawan 

kepada pimpinan, di lain pihak sebagai motivator untuk 

membangkitkan daya juang untuk berpartisipasi. 

2. Hubungan dengan pemegang saham  

Publik pemegang saham terdapat pada organisasi dalam 

bentuk perusahaan. Bahwa pemegang saham merupakan faktor 

terpenting bagi suatu perusahaan, karena banyaknya pemegang 

saham menentukan perkembangan perusahaan. Oleh karena 

itu, hubungan dengan para pemegang saham harus selalu 

dibina dalam rangka menumbuhkan kepercayaan mereka 

kepada perusahaan. 

Pembinaan merupakan kegiatan komunikasi yang 

menjadi tugas pekerjaan Humas. Komunikasi dalam rangka 

pembinaan hubungan dengan pemegang saham antara lain 

sebagai berikut : 

a. Menyatakan selamat kepada pemegang saham baru 

b. Mengirimkan berkala organisasi 

c. Menyampaikan laporan tahunan 21) 

 
 
 

 
21) Ibid. Hal. 110. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

Sudah tentu masih banyak cara lain yang dapat 

dilakukan Humas dalam rangka membina membina hubungan 

dengan pemegang saham.  

Dalam paparan singkat mengenai hubungan publik 

internal ini hanya diketengahkan dua jenis publik saja, yakni 

publik karyawan dan publik pemegang saham. Dalam 

organisasi yang bukan perusahaan tidak ada publik pemegang 

saham, akan tetapi kegiatan komunikasi dalam rangka 

pembinaan hubungan yang harmonis antara pimpinan 

organisasi dengan publik internal pada hakikatnya sama saja.  

Sedangkan publik eksternal sebagai sasaran kegiatan Humas terdiri 

atas orang-orang atau anggota-anggota masyarakat di luar organisasi, baik 

yang ada kaitannya dengan organisasi maupun yang diharapkan atau 

diduga ada kaitannya dengan organisasi. Pada kenyataannya publik 

eksternal suatu organisasi yang terdiri atas banyak orang itu berbeda-beda 

kepentingannya dengan suatu organisasi tertentu.  

Oleh karenanya, berbeda pula teknik pembinaan hubungan dengan 

mereka itu. Untuk efektifnya komunikasi sebagai pengaktifan hubungan 

dengan mereka itu, para ahli Humas umumnya mengklasifikasikannya 

menjadi kelompok-kelompok tertentu.   

1. Hubungan dengan pelanggan (customer relations) 

Bahwa bagi suatu perusahaan pelanggan itu merupakan 

faktor yang teramat penting. Jelas sekali, sebab maju 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

mundurnya suatu perusahaan ditentukan oleh pelanggan. 

Bahkan pailitnya sebuah perusahaan terutama disebabkan oleh 

faktor pelanggan. 

“Sukses yang besar yang diraih oleh suatu perusahaan 

disebabkan oleh pelanggan, bukan oleh penjualannya itu 

sendiri. Setiap barang dapat saja dijual untuk satu kali kepada 

seorang pembeli, akan tetapi sebuah perusahaan dinilai sukses 

kalau bisa meningkatkan jumlah langganan yang membeli 

berulang kali”. Demikian kata Lew Hahn, seorang pengusaha 

terkenal di Amerika Serikat.22)    

2. Hubungan dengan komunitas (community relations) 

Wilbur J. (Bill) Peak dalam karyanya, “Community 

Relations”, yang dimuat dalam Lesly’s Public Relations 

Handbook, mendefinisikan hubungan dengan komunitas 

sebagai berikut : 

“Hubungan dengan komunitas, sebagai fungsi 

hubungan masyarakat, merupakan partisipasi suatu lembaga 

yang berencana, aktif dan sinambung dengan dan di dalam 

suatu komunitas untuk memelihara dan membina 

lingkungannya demi keuntungan kedua belah pihak, lembaga 

dan komunitas”.23) 

 
 

 
22) Ibid. Hal. 112. 
23) Ibid. Hal. 114. 
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Definisi Peak itu menunjukkan bahwa hubungan 

dengan komunitas berorientasi kepada kegiatan (action 

oriented) yakni kegiatan yang dilakukan oleh lembaga, dalam 

hal ini tentu Humas, sebagai pelaksanaannya yang bersifat 

partisipatif. Dengan partisipatif itu, maka keuntungan bukan 

hanya pada organisasi atau lembaga saja, tetapi juga pada 

lingkungan dan sekitarnya. 

3. Hubungan dengan pemerintah (government relations) 

Bagian Humas dalam sebuah organisasi perlu 

ditetapkan seorang petugas khusus yang menangani peraturan-

peraturan pemerintah, yang terutama berkaitan dengan 

organisasi tempat Humas itu bergiat. Hal ini tidak hanya 

berlaku bagi perusahaan-perusahaan asing, tetapi juga bagi 

Humas dimana pun. 

Dengan demikian, seorang pelaksana hubungan dengan 

pemerintah mempunyai dua jenis kegiatan, yakni sebagai 

berikut :  

a. Menguasai peraturan-peraturan pemerintah 

Suatu organisasi yang bergerak dalam 

bidang apa pun, merupakan subsistem dari sistem 

pemerintahan suatu negara tempat ia beroperasi. 

Sebagai subsistem, suatu organisasi harus 

menyesuaikan diri kepada sistem. Sistem yang 
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dianut pemerintah tercermin dalam peraturan-

peraturan, mulai dari derajat yang tertinggi sampai 

yang terendah. 

b. Membina hubungan dengan instansi pemerintah 

Yang dimaksudkan dengan membina 

hubungan adalah mengakrabkan diri dengan 

pimpinan instansi pemerintah setempat, setidak-

tidaknya dengan Humas instansi yang 

bersangkutan. 

Tujuan pembinaan ialah, di satu pihak 

melancarkan hubungan kerja bilamana suatu ketika 

diperlukan, memperlicin permohonan kalau suatu 

waktu diajukan, mempermudah pemecahan 

masalah jika suatu saat terjadi perselisihan.24)    

4. Hubungan dengan media massa (mass media relations) 

Dalam zaman modern sekarang ini, peranan media 

massa yang begitu ampuh dalam penyebarluasan informasi, 

tidak mungkin diabaikan oleh Humas dalam organisasi apa 

pun. Kegiatan Humas tidak akan berhasil tanpa dukungan 

media massa. Bagi Humas suatu organisasi, media massa 

merupakan “penyambung tangan” untuk menjangkau publik 

yang tersebar begitu banyak dalam wilayah yang begitu luas. 

 
 

24) Ibid. Hal. 117. 
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Istilah “hubungan dengan media massa” atau mass 

media relations itu mengandung makna bahwa terbinanya 

hubungan Humas dengan orang-orang media massa, seperti 

redaktur surat kabar dan majalah, wartawan radio atau reporter 

televisi. Humas perlu membina hubungan yang akrab dengan 

orang-orang media massa itu agar segala sesuatu yang 

menyangkut penyebaran informasi kepada publik eksternal 

berjalan lancar.25)     

 

E. Citra  

Citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah 

perusahaan, seseorang, suatu komite atau suatu aktivitas. Setiap 

perusahaan mempunyai citra sebanyak jumlah orang yang memandangnya. 

Ada banyak citra perusahaan, misalnya: siap membantu, inovatif, sangat 

memperhatikan karyawan, dan lain sebagainya. Menurut Katz, tugas 

perusahaan dalam rangka membentuk citra adalah dengan 

mengidentifikasi citra seperti apa yang ingin dibentuk di mata masyarakat.  

Menurut Bill Canton dalam Sukatendel (1990) mengatakan bahwa 

citra adalah “image :the impression, the feeling, the conception which the 

public has of company; a councioussly created impression of an object, 

person or organization”. 

 

 
 

25) Ibid. Hal. 119. 
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(Citra adalah kesan, perasaan, gambaran dari publik terhadap 

perusahaan; kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu obyek, orang 

atau organisasi. Jadi ungkap Sukatendel, citra itu dengan sengaja perlu 

diciptakan agar bernilai positif. Citra merupakan aset terpenting dari suatu 

perusahaan atau organisasi. Istilah lain adalah Favourable Opinion. 26) 

Frank Jefkins, dalam bukunya Public Relations Technicue, 

menyimpulkan bahwa secara umum citra diartikan bahwa sebagai kesan 

seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari 

pengetahuan dan pengalamannya. Sedangkan dalam bukunya yang 

berjudul Essential of Public Relations, Jefkins menyebut bahwa citra 

adalah kesan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan pengertian 

seseorang tentang fakta-fakta atau kenyataan.27) 

Oleh karena itu, ada beberapa jenis citra yang dikemukakan oleh 

Jefkins dalam buku tersebut antara lain : 

1. The mirror image (cerminan citra), yaitu bagaimana dugaan 

(citra) manajemen terhadap publik eksternal dalam melihat 

perusahaannya. 

2. The current image (citra masih hangat), yaitu citra yang 

terdapat pada publik eksternal, yang berdasarkan pengalaman 

atau menyangkut miskinnya informasi dan pemahaman publik 

eksternal. 

 
 

26)  Soleh Soemirat & Elvinarno Ardianto, Dasar-Dasar Public Relations (4th ed.), Op.Cit. 
Hal. 111. 

27)  Ibid.  Hal. 114. 
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3. The wish image (citra yang diinginkan), yaitu manajemen 

menginginkan pencapaian prestasi tertentu. Citra ini 

diaplikasikan untuk sesuatu yang baru sebelum publik 

eksternal memperoleh informasi secara lengkap.  

4. The multiple image (citra yang berlapis), yaitu sejumlah 

individu, kantor cabang atau perwakilan perusahaan lainnya 

dapat membentuk citra tertentu yang belum tentu sesuai 

dengan keseragaman citra seluruh organisasi atau 

perusahaan.28) 

Berikut ini adalah bagan dari orientasi Public Relations, yakni 

image building (membangun citra), dapat dilihat sebagai model 

komunikasi dalam Public Relations.  

 

Model Komunikasi Dalam Public Relations  

(Model : Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto) 

 

 

 

 
28)  Ibid.  Hal. 117. 
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BAB III 

DESKRIPSI INSTANSI  

 

A. Deskripsi Lokasi 

Rumah Sakit Islam Surakarta merupakan rumah sakit non 

pemerintah, milik Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) yang 

terletak di kelurahan Pabelan, kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo, 

provinsi Jawa Tengah, berada di pinggiran sebelah barat kurang lebih 4 

kilometer arah kotamadya Surakarta. 

 

B. Sejarah Berdirinya RS. Islam Surakarta  

  Sebelum Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) didirikan, diawali 

pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS), yang diketuai 

oleh Dr. H. M. Djufrie As., SKM. Akta notaris R. Sugondo Notodisurjo, 

SH nomor : 35 tanggal 27 November tahun 1970. Ini merupakan 

perwujudan awal dari kebulatan tekad sekelompok umat Islam di 

Surakarta yang ingin beribadah dan berdakwah bilhal (amal nyata) melalui 

pendirian rumah sakit bernafaskan Islam. 

  Rencana pendirian sebuah rumah sakit diawali dengan membeli 

sebidang tanah seluas 11.267 meter persegi yang terletak di kelurahan 

Pabelan, kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo, atas nama Yayasan 

pada tanggal 21 Februari 1972 dan mulai mempersiapkan Master Plan  

rumah sakit yang berhasil disusun pada tahun 1976, kemudian pada 
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tanggal 23 Juni 1976, disepakati naskah kerjasama antara YARSIS dengan 

sejumlah jamaah haji Surakarta yang dipimpin oleh (almarhum) H.M. 

Anwari dalam upaya pembangunan sebuah rumah sakit Islam. Setelah itu 

ditindaklanjuti dengan pembentukan tim dana yang diketuai oleh Ny. Hj. 

Jatimah Ma’ali dan Ny. Hj. Saminah Noto Kartono. 

  Berkat kegigihan dan keiklhasan, para pengurus berhasil 

mengumpulkan dana untuk membuat jembatan, mengurug tanah dan 

pembangunan awal gedung RSIS. Peletakan batu pertama dilakukan oleh 

HM. Natsir (Mantan PM RIS). 

   Pada tanggal 30 Juni 1983, RSIS diresmikan oleh gubernur Jawa 

Tengah, H.M Ismail, dan untuk pertama kalinya melakukan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. Status RSIS sebagai rumah sakit tipe C 

plus, dengan izin Menkes No.YM.02.04.3.5.671, tanggal 28 Februari 

2005, telah terakreditasi 5 pelayanan di tahun 1998, 12 pelayanan di tahun 

2002, dan Insya Allah untuk akreditasi 16 pelayanan di tahun 2009.   

 

C.  Visi, Misi, Motto dan Falsafah RS. Islam Surakarta 

   Adapun Visi dari Rumah Sakit Islam Surakarta adalah “Sebagai 

pusat pelayanan kesehatan unggulan bertaraf nasional tahun 2010”.  

Sedangkan Misinya yaitu “Pelayanan kesehatan yang Paripurna, 

Profesional dan Islami”.  
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Motto RSIS adalah “Bekerja sebagai ibadah, ikhsan dalam 

pelayanan, berlomba dalam kebaikan serta menggembirakan pasien dan 

keluarganya”. 

Sedangkan Falsafah yang dimiliki RSIS yaitu “Rumah Sakit Islam 

Surakarta adalah perwujudan Iman dan Amal Sholeh dalam meraih ridho 

Allah Subhanahuwata’ala”. 

 

D. Perkembangan RS. Islam Surakarta 

 Selama 38 tahun (1970 – 2008), RSIS telah mengalami 3 tahap 

perkembangan pembangunan gedung. Tahap pertama (tahun 1970 – 1983 ), 

RSIS telah berhasil membangun gedung Al Fajr, Al Kautsar, Al Hajj I dan II, 

dan gedung sarana umum di bagian belakang. Dengan modal 5 gedung ini 

pulalah, tepatnya pada tanggal 30 Juli 1983 RSIS diresmikan oleh bapak 

Ismail (Gubernur Jawa Tengah) dan mulai beroperasi. 

 Tahap kedua (tahun 1983 – 1999), RSIS dapat menambah gedung 

kebidanan (sekarang Al A’rof) di tahun 1986, gedung operasi (sekarang 

sudah dibongkar dan ditempati gedung utama) di tahun 1990, gedung sayap 

timur (poli dan kantor) di tahun 1998, dan masjid Baiturrahman di tahun 

1999. 

 Tahap ketiga (tahun 2000 – 2008), RSIS berhasil membangun gedung 

koperasi, gedung sayap barat (IGD, laboratorium, RO, perawatan VIP, OK 

dan ICU) di tahun 2002, gedung kebidanan (kebidanan, kelas II dan HD) di 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

tahun 2004, renovasi gedung lama (Al Fajr, Al Kautsar, Al Hajj I & II, dan Al 

A’rof) di tahun 2005, serta gedung gizi dan laundry di tahun 2006. 

Bertepatan dengan 25 tahun RSIS mengabdi, tepatnya tanggal 30 Juli 

2008, RSIS meresmikan gedung YARSIS yang merupakan gedung terakhir 

yang dibangun berdasarkan master plan yang dibuat tahun 1976. Dengan 

terselesaikannya gedung utama ini, kapasitas RSIS menjadi 240 tempat tidur, 

mulai dari kamar untuk Askeskin, kelas III, kelas II, kelas I, kelas VIP, kelas 

super VIP, dan kelas president suite. 

 Lantai I gedung YARSIS ini dimanfaatkan untuk pelayanan umum, 

seperti keuangan, kasir, bank dan kecantikan. Lantai 2 dimanfaatkan untuk 4 

ruang perawatan President suite dan 2 ruang perawatan super VIP dan 24 

ruang perawatan kelas I. Sementara lantai 6 dimanfaatkan untuk kantor 

YARSIS dan 2 ruang pertemuan. 

 Di bulan Maret 2008, RSIS berhasil mendapatkan sertifikat 

pengakuan kualitas layanan berstandar international dari The International 

TEMOS (Telemedicine for the Mobile Society) Network. Dari sekitar 40 

rumah sakit besar di Indonesia yang telah dilakukan uji penilaian oleh 

TEMOS, hanya RSI Yarsis yang langsung dinyatakan lulus dan diterima 

menjadi a member of The International  TEMOS Network. Pengakuan dari 

The International TEMOS (Telemedicine for the Mobile Society) Network ini 

menempatkan RSIS sebagai anggota dalam jaringan TEMOS pada standar 

kualitas pelayanan global yang melayani komunitas international. 
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 TEMOS adalah lembaga kredibel yang dibentuk pemerintahan dari 

negara-negara Uni Eropa yang berpusat di Kota Cologne Jerman untuk 

menjadi pusat pemasok data pelayanan kesehatan bagi biro perjalanan 

internasional dan lembaga/perusahaan multi nasional. Sehingga rumah sakit 

yang mendapatkan penghargaan berupa sertifikat TEMOS adalah rumah sakit 

yang mereka nilai sebagai rumah sakit yang kredibel.   

Dalam kurun waktu tahun 2000 – 2008, RSIS sebagai pelayanan 

masyarakat dalam memelihara kesehatan, telah melayani masyarakat berobat 

jalan sebanyak 261.687 orang dan rawat inap sebanyak 62.457. Masyarakat 

yang dapat menikmati pelayanan RSIS, terutama dari wilayah eks 

Karesidenan Surakarta dan Jawa Tengah pada umumnya, Jawa Timur bagian 

barat, dan Jawa Barat bagian timur. Di samping masyarakat umum, RSIS juga 

melayani perusahaan dan asuransi, baik nasional maupun internasional.  

Rumah Sakit Islam Surakarta juga telah ditunjuk Departemen Kesehatan RI 

sebagai Pusat Rujukan Medical Check Up bagi calon TKI untuk wilayah eks 

Karesidenan Surakarta dan sekitarnya.  

Berbagai kegiatan sosial dan prestasi telah diraih  Rumah Sakit Islam 

Surakarta dengan beberapa kali bekerjasama PERDAMI Jawa Tengah dan 

Surakarta untuk Operasi Katarak Gratis, telah berhasil melakukan operasi 485 

(empat ratus delapan puluh lima) mata, sedangkan pada tahun 1995 

bekerjasama dengan Bank Mata Cabang Sukoharjo, sukses melakukan 

Cangkok Kornea Mata sampai 2 (dua) kali. Disamping itu, Rumah Sakit 

Islam Surakarta berhasil merawat bayi baru lahir berat 6 (enam) ons, dalam 
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waktu 3 (tiga) bulan bertumbuh kembang menjadi 3 (tiga) kg dalam keadaan 

normal hingga sekarang usianya mencapai 3 tahun.    

Sesuai visi RSIS yang menyebutkan bahwa “Sebagai pusat pelayanan 

kesehatan unggulan bertaraf nasional tahun 2010”, maka selain terus 

mengembangkan pembangunan sarana fisik (gedung dan kelengkapannya), 

RSIS juga terus meningkatkan kualitas SDM-nya dan melengkapi penunjang 

medisnya (laboratorium, RO, CT-SCAN, dan alat-alat OK) dengan alat – alat 

yang mutakhir. Alhasil, pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Misi RSIS  

yaitu : “Pelayanan kesehatan yang Paripurna, Profesional dan Islami”, dapat 

terwujud dengan baik. 

 

E. Sarana dan Prasarana RS. Islam Surakarta 

  Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) adalah salah satu rumah sakit 

swasta tipe Klas C plus di eks Karesidenan Surakarta, dengan kapasitas 240 

Tempat tidur, melayani pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan yang didukung 76 

Dokter (12 dokter umum, 3 dokter gigi umum, 49 Dokter Spesialis Mitra dan 

12 Spesialis Tetap)  dan dibantu dengan tenaga perawat yang ramah, 

professional dan Islami. 

1. Pelayanan Rawat Jalan : 

a. Instalasi Rawat Darurat 24 jam 

b. Instalasi Rawat Jalan 

1. Klinik Kesehatan Umum 

2. Klinik Kesehatan Gigi Umum 
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3. Klinik Kecantikan (kosmetik/medik) 

4. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

5. Akupunktur medis 

6. Klinik Alergi 

c. Klinik Spesialis 

1. Penyakit Dalam 

2. Kebidanan dan Kandungan 

3. THT 

4. Paru 

5. Jantung 

6. Mata 

7. Gigi & Mulut, Kosmetika Gigi 

8. Bedah Umum 

9. Anak 

10. Saraf 

11. Kulit & Kelamin 

12. Jiwa 

13. Bedah Mulut 

d. Klinik Sub Spesialis Bedah Konsultan 

1. Bedah Saraf 

2. Bedah Anak 

3. Bedah Tulang 

e. Pelayanan Nebulizer, EKG, Uroflowmetri 
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f. Pelayanan Diagnostik Tes, Pemeriksaan Audiometri 

g. Pelayanan Endoskopi THT 

h. Medical Check Up (Umum, calon TKI) 

2. Pelayanan Rawat Inap  : 

a. Ruang Perawatan Umum : 

1. President Suite 4 Tempat Tidur (TT) 

2. Super  VIP 8 TT 

3. VIP (Al-Insyiroh) 10 TT 

4. Kelas I A (Al-Hajj) 24 TT 

5. Kelas I B (Al-Hajj) 23 TT 

b. Ruang Perawatan Kebidanan dan Kandungan (An-Nisa’) 

1. Kelas I B : 5 TT 

2. Kelas II  : 8 TT 

3. Kelas III  : 10 TT  

4. Ruang Perawatan bayi sakit : 5 TT 

c. Ruang Perawatan Anak (Al-A’Rof) 

1. Kelas I B  : 3 TT 

2. Kelas II  : 8 TT 

3. Kelas III   : 5 TT 

4. Ruang Isolasi  : 2 TT  

d. Ruang Perawatan Kasus Bedah 

Kelas II (Al-Fajr) 18 TT 
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e. Ruang Perawatan Kasus Bedah Penyakit Dalam 

Kelas II (Al-Kautsar) 20 TT 

f. Ruang Perawatan Umum  

Kelas III (Al-Qomar) 30 TT & Isolasi 4 TT 

g. Ruang ICU / ICCU / IMC 

Ruang ICU  : 8 TT / Ruang ICCU : 2 TT / Ruang IMC : 5 TT 

Dilengkapi alat ventilator, bed side monitor (11), Mobile X Ray 

portable dan lain-lain alat standar ICU / ICCU. 

h. Kamar Bersalin 

Dilengkapi alat CTG berfungsi untuk memonitor denyut jantung janin 

(kesejahteraan janin) dalam kandungan dan kekuatan kontraksi otot 

rahim. 

i. Kamar Operasi 

Dengan 3 kamar operasi, dilengkapi dengan ruang pulih sadar yang 

didalamnya terdapat alat-alat untuk memonitor kondisi pasien. 

j. Pelayanan Dokter  Sub Spesialis  

Bedah Konsultan Rawat Inap : 

1. Bedah Urologi 

2. Bedah Plastik 

3. Bedah Ortopedi 

4. Bedah Syaraf 

5. Bedah Digestif 

6. Bedah Thorax 
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7. Bedah Anak 

8. Bedah Mulut 

3. Tarif  Ruang & Fasilitas Rawat Inap RS. Islam Surakarta 

RSI YARSIS tidak mengenakan uang muka bagi pasien yang akan 

rawat inap.  Setelah pembiayaan mencapai jumlah tertentu, RSI YARSIS 

akan memberitahukan  kepada  pasien / keluarga agar menitipkan 

pembayaran biaya perawatan tersebut ke kasir Rawat Inap ( buka 24 jam) 

a. Ruang President Suite  

Tarif : Rp. 800.000,- 

Fasilitas : 

- Luas 6 x 8 m (1 pasien) 

- AC 

- Kulkas 

- TV LCD 32” 

- TV 21” 

- Dispenser 

- Meja Makan 

- Bed Electrics 

- Telepon 

- Sofa Penunggu Pasien 

- Sofa Tamu 

b. Ruang Super V I P 

Tarif : Rp. 500.000,- 

Fasilitas : 

- Luas 44 m2  (1 pasien) 

- AC 

- Kulkas 

- TV LCD 32” 

- TV 21” 

- Dispenser 

- Meja Makan 
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- Bed Electrics - Telepon

c. Ruang V I P 

Tarif : Rp. 350.000,- 

Fasilitas :  

- Luas 6 x 4 m (1 pasien) 

- AC 

- Kulkas 

- TV 

- Bed Pasien Elektrik 

- Telepon 

d. Ruang Kelas I A (Lt. 3, 4, 5) 

Tarif : Rp. 300.000,- 

Fasilitas :  

- Luas 4 x 6 m (1 pasien) 

- AC 

- Kulkas 

- TV 

- Bed Elektrik

e. Ruang Kelas I B (Al-A’Rof, Al-Hajj, An-Nisa’) 

Tarif : Rp. 210.000,- 

Fasilitas : 

- Luas 6 x 3,6m (1 pasien) 

- AC 

- Kulkas 

- TV 

- Bed pasien single crank

f. Ruang Kelas II (Al-A’Rof, Al-Fajr, Al-Kautsar, An-Nisa’) 

Tarif : Rp. 110.000,- 

Fasilitas : 

- Luas 6 x 3,6m (2 pasien) - AC 
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- TV 

- Bed Pasien Standa
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g. Ruang Kelas III ( Al-A’Rof, An-Nisa’, Al-Qomar, Asy-Syam) 

Tarif : Rp. 45.000,- 

Fasilitas : 

- Luas 6 x 8 m (5 pasien) 

- AC 

- Bed pasien standar 

4. Daftar Dokter Mitra dan Full Timer RS. Islam Surakarta 

 

NO 

 

 

KETERANGAN 

 

DAFTAR DOKTER 

1 Spesialis Penyakit Dalam  dr.Didit Novianto,SpPD  

  dr.HR Budi Santoso SW,SpPD 

  dr.H Bambang Purwanto,SpPD-KGH 

  dr.Hj.Sumarmi,SpPD 

  dr.Sugiarto,SpPD 

2 Spesialis Bedah Umum  dr.Sri Pratomo,SpB.,Finacs 

  dr.Budisusatia,SpB 

  dr.Boedi Rahardjo,SpB 

  dr.Hj.Liez Imany RH,SpB 

3 Spesialis Bedah Mulut  drg.Pradipto SS,SpBM 

4 Spesialis Bedah Anak  dr.Hj.Nunik Agustriani,SpB.,SpBA 

5 Spesialis Bedah Digestif  dr.Agus Rahardjo,SpB-KBD 

6 Spesialis Bedah Urologi  DR.dr.H Subagyo Sukiman,SpU 

7 Spesialis Bedah Saraf  dr.Widjono,SpBS 
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8 Spesialis Bedah Plastik  dr.HM Singgih,SpBP 

9 Spesialis Bedah Thorax & 

Kadiovasculer  

dr.Subandrio,SpBTKV 

10 Spesialis Bedah Tulang  dr.H Sutopo Somapawiro,SpOT.,FICS 

  dr.H Ismail Mariyanto,SpBO 

11 Spesialis Jantung  dr.H Trisulo W,SpJP(K),FIHA 

  dr.Niniek Purwaningtyas,SpJP 

12 Spesialis Jiwa  Prof.dr.H Ibrahim N,SpS,SpKJ(K) 

  dr.H.Joko Suwito,SpKJ 

13 Spesialis Mata  dr.Raharjo Kuntoyo,SpM 

  dr.Elisa Samson Manueke,SpM 

  dr.Rita Hendrawati,SpM 

14 Spesialis Kulit Kelamin  dr.Hj.Aminah Alaydrus,M.Kes.,SpKK 

  dr.Hj.Indah Yulianto,SpKK 

  dr.Prasetyadi,SpKK 

15 Spesialis Radiologi  dr.H Handry Tri Hardojo,SpRad 

  dr.H Harsono Kartoatmodjo,SpRad 

  dr.Widiastuti,SpRad 

16 Spesialis Kebidanan & Kandungan  dr.Sri Purwatiningsih,SpOG 

  dr.H Rustam Sunaryo,SpOG 

  dr.H Soetrisno,SpOG 

  dr.Supriyadi HR,SpOG 

  dr.Darto,SpOG 

  dr.Puska Primi Ardini,SpOG 
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17 Spesialis Anak  dr.Hj.Lucy E Savitri,SpA 

  dr.H Mustarsid,SpA 

  dr.Endang Dewi L,SpA(K).,MPH 

  dr.H Didik Sugiatno,SpA 

  dr.Sri Martuti,SpA.,M.Kes 

18 Spesialis THT  dr.Ratna Setyo Wigiyatni,SpTHT 

  dr.H Sudarman,SpTHT 

19 Spesialis Penyakit Saraf  dr.HM Amaludin Muzamil,SpS 

  Prof.dr.H Ibrahim N,SpS.,Sp.KJ(K) 

  dr.H Suratno,SpS 

  dr. Risono,SpS 

20 Spesialis Mikrobiologi  dr.H Amin Romas,DSMK 

21 Spesialis Patologi Anatomi  dr.H Sagiri Mangunsudirdjo,SpPA (K) 

22 Spesialis Patologi Klinik  dr.Endang Peterani,SpPK 

23 Spesialis Paru  dr.H Chrisrianto Edi N,SpP 

  Prof.DR.dr.H Suradi,SpP.,MARS 

24 Spesialis Anestesi  dr.Ade Evie Sylvia Marinten,SpAn 

  dr.Bambang Widjoyo S,SpAn 

  dr.Hery Budi Sumaryono,SpAn 

  dr.H Marthunus Judin,SpAn 

  dr.H Fauzi AR,SpAn 

25 Dokter Gigi drg.Tri Iswati 

  drg.Slamet Basuki (Memet) 

  drg.Anjar Mastuti Ratna Yuliasari 
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26 Dokter Umum  dr.HA Nugroho 

  dr.HM Daris Raharjo 

  dr. Ahmad Mudjahid 

  dr.Hj.Nurul Fithri Ishvari 

  dr.Endang Listyaningsih,Mkes 

  dr.Suriadie 

  dr.H Amin Mustofa,MARS 

  dr.Hj Rachmi Fauziah Rahayu 

  dr.Hj.Tri Wigati 

  dr.M Surya Darmawan 

  dr.Rachmat Saleh Raharjo 

  dr.H Arqu Aminuzzab 

 

5. Penunjang Medik : 

a. Pelayanan Laboratorium 24 jam 

1. Patologi Klinik 

2. Patologi Anatomi 

3. Mikrobiologi Klinik 

b. Farmasi  / Apotik 24 jam 

c. Pelayanan Radiodiagnostik 24 jam 

1. Ultrasonografi (USG) 

2. CT Scan Single Slice 

3. CT Scan Multi Slice Cardiac 

4. X Ray Konvensional 

5. X Ray Mobile 
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d. Konsultasi Gizi & Diit 

e. Pelayanan Fisioterapi 

f. Pelayanan Hemodialisa / cuci darah dengan 5 (lima) mesin hemodialisa 

melayani pasien umum dan ASKES 

6. Sarana Pendukung : 

a. Ambulance antar jemput 

b. Telepon (Wartel) 

c. Bank (ATM) 

d. Area bermain anak dan Taman 

e. Masjid Baiturahman 

f. Parkir Luas 

g. Kantin dan Mini Market 

 

 

7. Daftar Asuransi / Perusahaan Kerjasama 

Daftar  Asuransi Kerjasama 

1.  SOS (PT ASIH 

EKA ABADI = AEA)  

2.  PT 

ADMEDIKA :  

- PT. A. 

MANULIFE  

- PT. AJ. ABDA
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- PT. AJ. SINAR 

MAS  = SINAR MAS LIFE (dulu EKA LIFE)   

- PT. AS.EQUITY 

LIFE INDONESIA  

- PT. AJ. 

MEDIPRO ADVICE  

- PT. A. 

WINTERTHUR LIFE INDONESIA (AWLI)   

- PT. AJ. 

PACIFIC INTERNATIONAL    

- PT. AJ. LIPPO 

GENERAL  

- PT. A. BAKRIE 

LIFE   

- PT. AJ 

RELIANCE 

- PT. AJ  

RECAPITAL (ReLife)  

- PT. AJ 

TAKAFUL 

- PT. AJ 

ALLIANZ 

- PT. ASURANSI 

AIA 
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- PT. ASURANSI 

SINAR MAS 

- PT. AXA 

FINANSIAL INDONESIA 

- PT. ASKUM 

BUMIPUTERA 1912 Bandung  

3.  NON 

ADMEDIKA 

- PT. A. 

MANULIFE (MHA)  non AdMedika   

- AS. BINA 

DANA ARTA Tbk /ABDA non AdMedika   

- PT. AJ. SINAR 

MAS non AdMedika (dulu EKA LIFE)   

- PT. EQUITY 

LIFE INDONESIA non AdMedika      

- PT. MEDICOM 

PRIMA / MEDIPRO ADVICE  non AdMedika  

- PT. AS. 

WINTERTHUR LIFE INDONESIA (AWLI) non AdMedika (dulu credit 

suise) 

- PT. AJ. 

PACIFIC INTERNATIONAL non AdMedika 

- PT. AJ. LIPPO 

GENERAL  non AdMedika 
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- PT. AS. JIWA 

BAKRIE / BAKRIE LIFE non AdMedika  

- PT. AJ 

RELIANCE non AdMedika 

- PT. AJ  

RECAPITAL (ReLife) Non AdMedika 

- PT. AJ 

TAKAFUL non AdMedika 

- PT. AJ 

ALLIANZ  

- PT. Asuransi 

AIA + AIG life non AdMedika 

4. BLUE DOT 

HOSPITAL (PT.INSAN DHARMA NUSA) 

- ASURANSI  

CENTRAL ASIA RAYA (CAR)  

- ASURANSI 

MAA   

- PT. ASURANSI 

JIWA BAKRIE / BAKRIE LIFE khusus PT. Kaltim Prima Coal (KPC)  

- PT. AS. 

PACIFIC INTERNATIONAL  

- PT. AJ  

RECAPITAL (ReLife) 
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5.  NON BLUE 

DOT 

- PT. ASURANSI JIWA BAKRIE / BAKRIE LIFE non Blue Dot  

- PT. AJ. PACIFIC INTERNATIONAL  non Blue Dot 

- PT. AJ  RECAPITAL (ReLife) non Blue Dot 

6. PT. ASURANSI JIWA SRAYA 

7. PT. JIWASRAYA PENSIUNAN GARUDA 

8. PT. BNI LIFE INSURANCE 

9. PT. GLOBAL ASISTENSI MANAJEMEN INDONESIA (GAMI) 

10. PT. AJ  TAKAFUL   

11. PT. AJ  MULTI ARTHA GUNA (MAG)   

12. PT. AJ BUMI ASIH JAYA  

13. PT. ASKES PNS / Pensiunan CABANG Surakarta  

14. PT. ASKESKIN CABANG Surakarta   

15. PT. AS. JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA   

16. PT. ASURANSI AIA INDONESIA  

17. PT. ASURANSI TUGU MANDIRI                                                

18. PT. MITRA KELUARGA PIRANTI SEHAT - HMO  

  Daftar Perusahaan / Institusi Kerjasama 

1. YAYASAN KES. BANK 

MANDIRI  

2. YAYASAN KES. P.T. 

TELKOM / YAKES TELKOM  

3. PT.VIRGINIA 

INDONESIA COMPANY / VICO   
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4. PT. KOPERASI 

KARYAWAN UMS  

5. PT. TIRTA INVESTAMA

  

6. PT. SUWASTAMA 

GROUP  

7. PT. TASPEN CABANG 

SURAKARTA  

8. PT. PERUM JASA TIRTA 

I BENGAWAN SOLO  

9. PT. PLN DISTRIBUSI 

JATENG DIY  AREA PELAYANAN DAN JARINGAN SKA 

10. PT. PERKEBUNAN 

NUSANTARA IX TASIKMADU – COLOMADU    

11. PPMI ASSALAAM  

12. YAYASAN IPKKI 

13. PT. BADAK BONTANG 

14. CV. MEDIATAMA 

15. PT. EASCO MEDICAL 

16. PONPES IMAM 

BUKHARI 

17. PT. INDOANTIQUE 

18. YAYASAN KES. BTN 

19. PT. WANGSA JATRA 

LESTARI  
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20. PT. KANTOR POS 

SURAKARTA 

8. USG Center 

USG atau ultrasonografi adalah alat untuk mendeteksi organ tubuh 

dengan gelombang suara, yang tersambungkan dengan teknologi komputer. 

Untuk menunjang pemeriksaan diagnostik, RSI Yarsis menyediakan 3 alat USG 

di ruang USG Center. 

Pelayanan di USG Center RSI Yarsis adalah :  

a. USG Abdomen adalah  untuk memeriksa semua organ                

didalam abdomen (rongga perut) seperti : ginjal, hepar                (hati), 

kandung empedu, kandungan, scrotum, dll. 

b. USG paru-paru. 

c. USG kelenjar tiroid. 

d. USG mamae (payudara) untuk mengetahui ada tidaknya  

massa/kanker/tumor payudara. 

e. USG kepala bayi. 

f. USG kandungan oleh dokter obgyn. 

9. RSI YARSIS Eye Center 

Bagi pasien yang mempunyai keluhan pada mata dan membutuhkan 

pelayanan yang komplit dan terintegrasi, RSI YARSIS EYE CENTER menjadi 

solusinya. Dengan alat-alat terbaru dan tercanggih saat ini, berbagai macam 

keluhan dapat diperiksa dengan lebih detail di RSI Yarsis.     

Alat-alat di RSI Yarsis Eye Center : 

a. Auto Refracto/Kerato Meter 

 Alat ini untuk mengetahui besarnya refraksi seseorang secara otomatis. 
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b. Auto Chart Projector 

 Berguna untuk mengetahui tajam penglihatan seseorang secara digital. 

c. Automatic Lensmeter/Hartman Sensor 

 Alat ini untuk mengetahui ukuran kaca mata. 

d. Slit Lamp Microscope/Three Way Joystick 

 Berguna untuk mengetahui kelainan atau penyakit mata. 

e. Trial Lens 

 Alat ini untuk mengukur kelainan refraksi dengan lensa coba. 

10. Layanan Home Care RSI YARSIS 

Mendasarkan pertimbangan atas besaran beaya perawatan di rumah sakit 

dan berkembangnya teknologi pengobatan perawatan spesialistik, pasien tidak 

perlu lama di rumah sakit setelah permasalahan pengobatan emergency teratasi 

di rumah sakit untuk selanjutnya dapat pulang dilanjutkan perawatan di rumah 

(Home Care). Jumlah penderita degenarif dan kronis yang perlu perawatan 

berkelanjutan, terus bertambah. Hal ini dapat meningkatkan semakin tingginya 

usia harapan hidup. Oleh karenanya RSI Yarsis membuka pelayanan Home 

Care. 

Cara mendaftar : 

a. Pasien / keluarga pasien mendaftar dibagian Home Care RSI 

Yarsis (di Ruang Manager Keperawatan) telpon (0271) 710571 Ext. 2210. 

b. Pasien / keluarga pasien mengisi blangko pendaftaran yang telah 

disiapkan. 

11. Layanan ICU-PICU Dan ICCU 

Sebagai sebuah rumah sakit, RSI Yarsis melengkapi pelayanannya 

dengan layanan ICU-PICU dan ICCU. Didukung oleh tenaga terlatih dan 
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kompeten dibidang kegawatan dan pelayanan intensif, ICU-PICU dan ICCU RSI 

Yarsis selalu siap melayani pasien dengan standar yang terukur.   

Fasilitas Pelayanan ICU-ICCU-PICU RSI Yarsis : 

1. Ventilator 

2. Bed side monitor setiap pasien 

3. Infus pump 

4. Syringe pump 

5. Mobile Rontgen khusus ICU, dll 

Untuk menangani kasus-kasus kegawatan tinggi, kami siapkan 10 tempat 

tidur yang terdiri dari :  

1.    8 buah tempat tidur untuk kasus kegawatan umum. 

2.    2 buah tempat tidur untuk  kasus kegawatan  jantung. 

12. Layanan Pap’s Smear 

  Pap's Smear adalah tes yang dilakukan untuk mendeteksi kanker pada 

mulut rahim. Kanker mulut rahim  pada stadium dini tidak memperlihatkan atau 

memberikan tanda-tanda yang nyata pada si penderita 

Bagaimana tanda-tanda kanker mulut rahim? 

1. Perdarahan/haid yang abnormal. 

2. Perdarahan setelah persetubuhan. 

3. Keputihan yang mengandung darah dan bau. 

4. Perdarahan dalam masa menopause/mati haid 

Pap’s Smear mudah, tidak menyakitkan, cepat, murah dan untuk wanita 

yang sudah melakukan hubungan seksual atau yang berusia lebih dari 18 tahun. 

Yang perlu diperhatikan sebelum Pap’s Smear antara lain: 

1. 2 (dua) hari sebelum Pap’s Smear tidak melakukan hubungan sex. 
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2. Tidak sedang haid. 

3. Tidak menggunakan obat-obatan pembersih vagina. 

13. Pelayanan 24 Jam Non Stop 

a. IRD (Instalasi Gawat Darurat) 

IRD RSI Yarsis mementingkan kecepatan dan keakuratan 

penanganan. Tidak ada sistem penarikan uang muka sebelum tindakan dan 

tidak membedakan suku, agama dan golongan 

b. Laboratorium 

Melayani berbagai macam pemeriksaan seperti : 

1. Laboratorium Diagnostik 

2. Laboratorium Patologi Anatomi 

3. Laboratorium Patologi Klinik 

4. Laboratorium Mikrobiologi Klinik 

c. Radiologi   

1. Foto Rontgen konvensional 

2. Mobile Rontgen 

3. CT Scan Single Slice 

4. CT Scan Multi Slices (16 Slice) 

d. Apotek 

e. Hemodialisa (Cuci Darah)  

f. Ambulance 

g. Mini Market dan Kantin 

h. Rawat Inap 

i. Kasir dan administrasi pasien 

14. Poli Spesialis Pagi & Sore/Malam 
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 Pagi  : Jam 08.00 s/d 14.00 WIB 

Sore/Malam : Jam 14.00 s/d 20.00 WIB 

a. Melayani konsultasi dan pemeriksaan rawat jalan pada semua spesialisasi 

dan sub spesialisasi  kedokteran. 

b. Dilayani oleh dokter-dokter spesialis full timer pada 12 spesialisasi dan 

dokter-dokter spesialis mitra terpercaya.  

Alur Pelayanan di Poli Spesialis rawat jalan RSI Yarsis : 

1. Pasien mendaftar di tempat pendaftaran poli rawat jalan yang terletak di 

Gedung Graha Rawat Jalan. 

2. Setelah didaftar oleh petugas pendaftaran, pasien dipersilahkan duduk 

diruang tunggu menunggu panggilan untuk diperiksa. 

15. Pelayanan Konseling Terapi Obat 

Konseling dijabarkan meliputi mendengarkan, bertanya, evaluasi, 

interpretasi, menjelaskan, memberikan informasi, memberikan nasehat dan 

merekomendasi. Mengapa Pelayanan konseling terapi obat dibutuhkan ? 

Berhasilnya suatu terapi untuk pasien ditentukan oleh diagnosa dokter, 

pemilihan obat yang tepat dan khususnya kepatuhan pasien untuk mengikuti 

terapi. Kepatuhan pasien dalam menjalankan terapi dipengaruhi oleh persepsi 

tentang kesehatan, pengalaman pengobatan sendiri, pengalaman terapi 

sebelumnya, lingkungan (teman/keluarga), keadaan ekonomi, interaksi dengan 

tenaga kesehatan dll. 

Tujuan Konseling :   

a. Mengoptimalkan hasil terapi obat dan tujuan medis dari terapi obat dapat 

tercapai. 

b. Terjalin hubungan dengan pasien sehingga timbul kepercayaan. 
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c. Membantu pasien dalam mencermati obat-obat yang digunakannya. 

d. Menunjukkan perhatian terhadap pasien. 

e. Mencegah dan mengurangi efek samping obat, toksisitas, resistensi 

antibiotika dan ketidakpatuhan pasien dalam terapi obat. 

Layanan Konseling Terapi Obat RSI Yarsis di Instalasi Farmasi RSI 

Yarsis. 

16. Senam Nifas 

Bila telah cukup istirahat setelah melahirkan, sebaiknya melakukan 

senam nifas (latihan setelah melahirkan) secara bertahap. Senam Nifas bertujuan 

membantu melancarkan sirkulasi darah, membantu mengembalikan kedudukan 

otot kandungan, menguatkan otot-otot perut, otot-otot dasar panggul (tempat 

diantara kedua paha) dan pinggang, membentuk body dan membantu 

memperlancar produksi asi. 

Bentuk latihan secara bertahap antara lain : 

Hari I - II 

a. Latihan pernapasan dada . 

b. Latihan pernapasan perut. 

c. Latihan otot dasar panggul secara statis (kegel exercise). 

d. Latihan gerakan telapak kaki dan lutut. 

e. Latihan otot-otot bahu dan payudara. 

f. Latihan duduk/ berdiri bila tidak pusing lagi. 

Hari III - IV 

a. Latihan sebelumnya diulang. 

b. Latihan otot dasar panggul ditingkatkan dengan posisi kedua lutut 

ditekuk. 
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c. Latihan angkat pangkat (bridging). 

d. Latihan penguluran otot-otot samping tubuh. 

e. Latihan angkat kepala dengan jari tangan menyentuh lutut pada sisi 

berlawanan. 

f. Latihan berdiri/berjalan. 

17. Computed Tomography Scan (CT SCAN) 

CT SCAN SINGLE SLICE   

RSI Yarsis menyediakan 2 mesin canggih Computed Tomography Scan ( 

CT Scan) CT Scan yaitu CT Scan Single Slice dan Multi Slices "16 Slice" 

merupakan alat bantu dalam menegakkan diagnosis yang dapat menentukan 

lokasi dan volume lesi dengan tepat. CT Scan Single Slice diperuntukkan untuk 

melayani pemeriksaan kasus-kasus CT Scan sederhana. Dan untuk kasus-kasus 

pemeriksaan kontras dan selain kepala menggunakan CT Scan Multi Slices "16 

Slice". Keuntungan menggunakan CT Scan Single Slice untuk kasus-kasus 

sederhana ada pada pembeayaannya yang jauh lebih murah. 

CT SCAN MULTI SLICE “16 SLICE”   

Perkembangan teknologi kesehatan memberikan adanya  CT Scan Multi 

Slice "16 Slices".  CT Scan Multi Slice Cardiac ini dapat memindah tampilan 

tubuh pasien dalam potongan-potongan yang menunjukkan struktur dari area 

yang dipotong tersebut. Keunggulan CT Scan Multi Slice Cardiac dapat 

dipergunakan untuk pemeriksaan organ kepala, dada, perut, pembuluh darah dan 

jantung, spinal dalam beberapa potongan transversal, sagittal, coronal tanpa 

merubah posisi pasien, satu irisan sudah bisa dilakukan dalam waktu 0,08/detik. 

18. Website RSI YARSIS 
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Melalui Situs/Website www.rsisyarsis.com yang telah diluncurkan pada 

awal bulan Maret 2008 yang lalu masyarakat dapat mengakses berbagai 

informasi tentang RSI Yarsis mulai dari sejarah berdirinya, berbagai layanan 

pada poli spesialis dan sub spesialis, informasi dokter jaga/praktek sampai pada 

tarif jasa layanan. 

Informasi lain yang dapat diakses melalui situs www.rsisyarsis.com 

adalah sekitar kegiatan-kegiatan yang ada di RSI Yarsis, alat-alat medis yang 

melengkapi pelayanan medis, situasi lingkungan perawatan dan berbagai 

informasi lainnya. Informasi perusahaan-perusahaan/instansi yang bekerjasama 

dengan RSI Yarsis serta lowongan pekerjaan juga tersedia di website ini. Bila 

ada saran dan kritik, masyarakat dapat mengirimkannya melalui emal: 

info@rsisyarsis.com. 

Diluncurkannya website RSI Yarsis ini adalah untuk mengiringi visi RSI 

Yarsis yang  akan menuju babak baru sebagai rumah sakit unggulan bertaraf 

nasional di tahun 2010 yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan secara 

paripurna, profesional dan Islami. Seiring juga dengan diakuinya RSI Yarsis 

oleh the international TEMOS network sebagai rumah sakit dengan standar 

kualitas pelayanan global dan menjadi partner pelayanan jasa kesehatan TEMOS 

untuk para expatriat  melalui biro perjalanan internasional dan perusahaan-

perusahaan multi nasional yang beroperasi di Indonesia. 

19. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

IPAL RSI Yarsis berfungsi mengolah semua limbah cair rumah sakit 

yang berasal dari air buangan seperti : Loundry, Dapur, Kamar mandi, Instalasi 

Rawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi  Bedah 

Sentral, Instalasi Farmasi, Laboratorium dan Radiologi. IPAL RSI Yarsis 
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menggunakan sistem DEWATS (Decentralized Wastewater Treatment System) 

atau sistem pengolahan air limbah terdesentralisasi.   

Sistem ini mempunyai keunggulan : 

a. Ramah lingkungan. 

b. Menekankan pendekatan pengolahan alami tanpa input energi. 

c. Bersifat otomatis, tidak dapat dimatikan dan dihidupkan dengan sengaja 

sehingga hemat pengoperasian. 

d. Hasil uji laboratorium secara berkesinambungan dibawah standar baku mutu 

ketentuan pemerintah. 

Cara kerja sistem DEWATS : 

a. Pengolahan awal dan sedimentasi di dalam septic tank atau tanki imhoff. 

Air buangan masuk septic tank, khusus air buangan dapur sebelumnya ada 

proses saring lemak (grease trap) dan khusus air limbah radiologi, ruang 

operasi, laboratorium sebelumnya diencerkan dahulu.  Air limbah dari septic 

tank masuk ke beberapa sistem pengolahan IPAL. 

b. Pengolahan anaerobic sekunder dengan reaktor fixed bed atau reaktor baffle. 

c. Pengolahan tersier aerobic/anaerobic pada sistem filter aliran bawah tanah. 

d. Pengolahan tersier aerobic/anaerobic di dalam kolam. 

Hasil akhir IPAL RS Islam Surakarta air limbah jernih dan aman 

lingkungan. 
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F. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi Rumah Sakit Islam Surakarta dapat digolongkan dalam 

bentuk struktur organisasi lini dan staff. Adapun keuntungan dari bentuk organisasi 

lini dan staff adalah : 

a. Adanya pembagian kerja yang jelas. 

b. Koordinasi mudah dijalankan dalam setiap kelompok kerja atau 

golongan karyawan. 

c. Adanya keuntungan dari karyawan untuk mengembangkan potensi 

dirinya. 

d. Disiplin moral biasanya tinggi karena tugas yang dilaksanakan seseorang 

biasanya sesuai dengan bakat pendidikan dan pengalamannya. 

Struktur organisasi digambarkan bahwa direksi Rumah Sakit Islam 

Surakarta menerima pelimpahan wewenang pengelolaan dari BP. YARSIS. Direksi 

dipimpin oleh Direktur Utama, membawahi Direktur Medis dan Direktur Umum. 

Direktur Medis membawahi para Manajer dan Asisten Manajer sesuai 

bidangnya dan demikian pula Direktur Umum. Adapun struktur organisasi Rumah 

Sakit Islam Surakarta sesuai dengan SK. Direktur No : 2.525 / A-1 / DIRUT / X / 

2008, mengenai bagan struktur organisasi adalah  sebagai berikut :     

 

 

I. STRUKTURAL 

1. Direktur Utama 

2. Direktur Medis 

3. Direktur Umum 

4. Satuan Pengawas Internal 

5. Manajer Pelayanan Medis 
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6. Manajer Pelayanan Penunjang Diagnostik 

a. Asisten Manajer Laboratorium 

b. Asisten Manajer Radiologi 

7. Manajer Pelayanan Penunjang Farmasi 

a. Asisten Manajer Perencanaan Farmasi 

b. Asisten Manajer Distribusi Farmasi 

c. Asisten Manajer Gudang Farmasi 

8. Manajer pelayanan Penunjang Fisioterapi & Gizi 

a. Asisten Manajer Fisioterapi 

b. Asisten Manajer Gizi 

9. Manajer Pelayanan Keperawatan 

a. Supervisor I 

b. Supervisor II 

c. Supervisor III 

10. Manajer Keuangan 

11. Manajer Akuntansi 

12. Manajer Pelayanan Adm & PSDM 

a. Asisten Manajer Rekam Medik 

b. Asisten Manajer Personalia 

c. Asisten Manajer Sekretariat 

d. Asisten Manajer Diklat 

e. Asisten Manajer PUSKOM & EDP 

13. Manajer Pelayanan SyiDaMar 

a. Asisten Manajer Syiar Dakwah 

b. Asisten Manajer Humas & Pemasaran 

14. Manajer Rumah Tangga 

a. Asisten Manajer Kendaraan 

b. Asisten Manajer Keamanan 

c. Asisten Manajer Sanitasi & INOS 
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1. Cleaning Service 

2. Taman 

3. Linen 

4. K 3 

5. IPAL Fungsi 

d. Asisten Manajer Umum 

1. ATK 

2. Perlengkapan Medis 

3. Parkir 

4. Fungsi Lift 

15. Manajer Pemeliharaan & Pembangunan 

a. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik / Genset 

1. Pemeliharaan Telpon 

2. Pemeliharaan Sound System 

3. Pemeliharaan Lift 

4. Pemeliharaan Listrik / Genset 

b. Asisten Manajer Pemeliharaan AC dll 

1. Pemeliharaan Air 

2. Pemeliharaan Hydrant 

3. Pemeliharaan Gas O2   

4. Pemeliharaan Gondola 

5. Pemeliharaan AC 

c. Asisten Manajer Pemeliharaan Gedung 

1. Renovasi Gedung 

2. Pengecatan Gedung 

3. Pemeliharaan IPAL 

4. Pemeliharaan Masjid 

II. FUNGSIONAL 

1. Manajer IRD dan IBS 
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a. Koordinator IRD 

b. Koordinator IBS 

2. Manajer IRJ dan IRI 

a. Koordinator IRJ 

b. Koordinator Ruang Al Insyroh (YIII) 

c. Koordinator Ruang Al Hajj 

d. Koordinator  Ruang Al Kautsar 

e. Koordinator Ruang Al Fajr 

f. Koordinator Ruang Al Qomar 

g. Koordinator Ruang Al A’rof 

h. Koordinator Ruang Al-Maa’un 

i. Koordinator Ruang YARSIS II 

3. Manajer Instalasi Kebidanan 

Koordinator Ruang An Nisa’ 

4. Manajer Pelayanan Intensif 

a. Koordinator Rawat Intensif/ICU 

b. Koordinator Hemodialisa/HD 

III. KOMITE MEDIK 

1. Ketua 

2. Wakil Ketua 

3. Sekretaris 

4. Koordinator SMF Penyakit Dalam 

5. Koordinator SMF Penyakit Anak 

6. Koordinator SMF Penyakit Bedah Umum 

7. Koordinator SMF Penyakit Bedah Orthopedi 

8. Koordinator SMF Penyakit Syaraf 

9. Koordinator SMF Penyakit Jiwa 

10. Koordinator SMF Penyakit THT 

11. Koordinator SMF Penyakit Mata 
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12. Koordinator SMF Penyakit Kulit & Kelamin 

13. Koordinator SMF Penyakit Kandungan & Kebidanan 

14. Koordinator SMF Anestesi 

15. Koordinator SMF Radiologi 

16. Koordinator SMF Umum & Gigi  

IV. PANITIA/SUB KOMITE 

1. Ketua Panitia Hospital By Law  

2. Ketua Panitia Upaya Penataan Baku YanMed 

3. Ketua Panitia Peningkatan Mutu YanMed 

4. Ketua Panitia Etik Profesi Medis 

5. Ketua Panitia Rekam Medis 

6. Ketua Panitia Farmasi dan Terapi 

7. Ketua Panitia Kredensial 

8. Ketua Panitia Perinatal Resiko Tinggi 

9. Ketua Panitia INOS & K 3 

BAB IV 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA (KKM) 

 

A. Lokasi Magang 

Pada kesempatan kali ini, penulis melaksanakan proses magang atau 

Kuliah Kerja Media (KKM) 2009 di Instansi Rumah Sakit Islam Surakarta 

(YARSIS) milik Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) yang 

beralamatkan di Jl. A. Yani kelurahan Pabelan, kecamatan Kartasura, kabupaten 

Sukoharjo, provinsi Jawa Tengah, 57162 Telephone : (0271) 710571 (Hunting) 

Faximile : (0271) 710572 Website : www.rsisyarsis.com Email : 

info@rsisyarsis.com. 
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B. Waktu Pelaksanaan Magang 

Adapun waktu pelaksanaan proses magang atau Kuliah Kerja Media 

(KKM) 2009 di Instansi Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) yang tepatnya 

dimulai pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2009 s/d Selasa, 7 April 2009. 

Alhamdulillah, dalam pelaksanaan waktu magang pada kesempatan kali ini tidak 

ada hambatan atau kendala diluar kemampuan penulis. 

Pada dasarnya, penulis berencana melaksanakan kegiatan magang selama 

2 bulan yang dimulai dari tanggal 2 Februari 2009  s/d 31 Maret 2009. Dan hal 

ini, sudah termuat didalam surat tugas magang dan mendapatkan pengakuan 

secara resmi dari pihak fakultas yang diketahui langsung oleh Bapak  Drs. H. 

Supriyadi, SN, SU selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Proses perpanjangan waktu magang ini dikarenakan penulis dalam 

melaksanakan kegiatan magang merasa diperlakukan sangat baik dari pihak 

instansi yaitu Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) dengan memberikan 

kesempatan untuk dapat melaksanakan perpanjangan kegiatan magang. 

Tidak hanya itu, pada waktu event-event tertentu segala hal yang 

berhubungan dengan kehumasan di Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) 

sangat banyak sehingga penulis masih diharapkan kontribusinya dalam rangka 

membantu dan mensukseskan agenda maupun kegiatan di Rumah Sakit Islam 

Surakarta (YARSIS). 

 

C. HUMAS RS. Islam Surakarta  

Humas di Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) pada umumnya memiliki 

kesamaan peran yang sangat strategis terhadap perusahaan dengan Humas di 
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instansi lainnya. Di dalam SK. Direktur No : 2.525 / A-1 / DIRUT / X / 2008, 

mengenai bagan struktur organisasi, Humas berada dalam posisi struktural 

keorganisasian Manajer Syiar Dakwah Marketing yang terdiri dari Asisten Manajer 

Syiar dakwah, Asisten Manajer Humas & Pemasaran.  

Di dalam kinerja setiap harinya, Humas Rumah Sakit Islam Surakarta 

(YARSIS) menangani tugas kehumasan, pemasaran dan adapula tugas-tugas yang 

bersifat administratif. Artinya, segala tindakan Humas yang erat hubungannya 

dengan proses administrasi semuanya diwujudkan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan dan kepuasan pasien, sehingga hal ini dapat berpengaruh langsung 

terhadap citra perusahaan.  

Namun demikian, seiring perkembangan di dunia pelayanan kesehatan, pada 

bulan Februari Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) telah membuka posisi baru 

di bagian Humas yang lebih fokus di dunia teknologi dan informasi berupa website. 

Hal ini menunjukan bahwa peran Humas terhadap perusahaan dalam pemberian 

informasi kepada publik, sekaligus memberikan kemudahan pelayanan melalui 

media internet berupa website  sangatlah dibutuhkan. 

Beberapa hal dilakukan Humas Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) 

yang bersifat kedalam atau internal perusahaan adalah menyebarkan, merekap, 

mengolah data, menyimpulkan hasil angket kepuasan,  menghimpun saran-saran 

maupun kritik melalui pasien/keluarga pasien yang dirawat, menangani arsip-arsip 

surat/MOU perusahaan kerjasama, membagikan fasilitas koran kepada para pasien 

dan sering kali terjun langsung berwawancara ke pasien yang dirawat inap. 

Adapun tugas Humas Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) yang bersifat 

keluar atau eksternal perusahaan antara lain menyebarluaskan segala informasi 

dalam bentuk publikasi ke masyarakat maupun Press Release melalui media (cetak 
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& elektonik), menjalin kerjasama dengan perusahaan media cetak dalam pembuatan 

leaflet/media elektronik, pembuatan Surat Kelahiran Bayi, fasilitas layanan foto 

bayi gratis serta menjalin komunikasi kepada perujuk-perujuk sebagai pengirim 

pasien baik dokter/bidan. 

Selain tugas-tugas yang tersebut diatas, ada juga tugas lain yang dilakukan 

oleh Humas Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) yang tidak kalah pentingnya 

yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, strategi ke Humasan 

selalu berjalan beriring dengan strategi Pemasaran dan Syiar Da’wah. Dimana di 

bagian tersebut disebut Syidamar (Syiar Da’wah dan Marketing).  

Disini ke Humasan adalah sisi dari cara berkomunikasinya, sedangkan 

Marketing adalah sisi dari pemasarannya, dan Syiar Da’wah adalah sisi dimana 

Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) yang berlatar belakang dan Islam menjadi 

pedoman hidupnya ikut bertanggung jawab dalam mengemban misi syiar dakwah 

Islam dengan cara : 

a. Memberikan pendekatan kepada masyarakat dalam bentuk syiar dakwah, dengan 

tujuan secara tidak langsung adalah pemasaran dan juga pencitraan. 

b. Meningkatkan mutu pelayanan. 

c. Memberikan diskon pada masyarakat yang menjadi anggota Keluarga Besar 

RSIS. 

d. Menggiatkan Publikasi : Brosur, Spanduk, Kegiatan Seminar. 

 

 

Dari penjelasan diatas, usaha untuk senantiasa meningkatkan kepercayaan 

masyarakat disusun oleh Humas Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) melalui 

suatu program membina dan memelihara customer dan pelanggan melalui : 
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a. Kepuasan Pasien 

b. Relationship  

c. Syiar Dakwah 

Peran media pun berperan penting dalam program-program kehumasan 

tersebut, sehingga proses pemilihan media juga sangat diperhitungkan agar 

informasi yang disampaikan efektif dan tepat sasaran. Sebagai media internal 

perusahaan, Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) telah memiliki Tabloid 

YARSIS yang terbit setiap 2 bulannya.  

Dari hal ini, bagian Humas berperan penting sebagai tim redaksi maupun 

meliput berita yang akan dimuat. Berbagai media juga diupayakan untuk dapat 

mendukung keberhasilan suatu program sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, 

seperti media elektronik, cetak, spanduk maupun email dan website. 

Dari sekian banyaknya program-program atau kegiatan yang dilakukan, 

Humas Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) mempunyai tolak ukur 

keberhasilan diantaranya dari peningkatan jumlah pasien, banyaknya masyarakat 

yang mengetahui keberadaan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) dan respon 

cepat apabila Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS)  mengadakan kegiatan : 

seminar, dll. 

Harapannya dari usaha meningkatkan kepercayaan masyarakat dan 

kegiatan-kegiatan kehumasan saat ini agar masyarakat selalu memilih Rumah Sakit 

Islam Surakarta (YARSIS) dalam penanganan kesehatannya, sehingga akan 

menjadi media promosi dari mulut ke mulut ke dalam lingkungan keluarganya, 

tetangga, teman dan masyarakat sekitarnya yang dia kenal serta mengharapkan 

pasien yang berobat di rumah sakit ini merasa nyaman dan mantap. 
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D. Deskripsi Pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) 

1. Menulis Data Pasien Rawat Inap RS. Islam Surakarta (YARSIS) Yang 

Akan Diberi Angket Kepuasan Di Bagian Informasi. 

Dalam pelaksanaan kegiatan magang di RS. Islam Surakarta 

(YARSIS), penulis melaksanakan tugas pokok dan rutin tentang aktivitas 

kehumasan yang salah satunya adalah menulis data pasien rawat inap RS. 

Islam Surakarta (YARSIS) di bagian informasi. Aktivitas ini sangat 

diperlukan sekali seorang humas sebelum memberikan angket kepuasan 

kepada pasien yang sedang menjalani rawat inap di RS. Islam Surakarta 

(YARSIS). 

Menulis data pasien rawat inap dilakukan seorang humas pada waktu 

awal jam kerja sebelum melakukan aktivitas yang lainnya, tetapi terkadang 

beberapa petugas informasi yang bertugas pada waktu itu juga ikut membantu 

sehingga penulis dapat menjalankan aktivitas kehumasan yang lainnya.        

Adapun teknis pelaksanaannya, penulis biasanya meminta izin untuk 

melihat daftar pasien rawat inap yang ada dikomputer  kepada bagian 

informasi yang sedang bertugas pada saat itu. Data pasien rawat inap tidaklah 

semua dicatat, tetapi hanyalah pasien yang telah  menjalani rawat inap selama 

2 hari  di RS. Islam Surakarta (YARSIS). 

Hal ini dimungkinkan bahwa pasien yang sedang menjalani rawat inap 

selama 2 hari telah dapat merasakan berbagai jenis pelayanan yang diberikan 

RS. Islam Surakarta (YARSIS) seperti halnya proses pelayanan administrasi, 

Cleaning Service, fasilitas koran, gizi / penyajian makanan pasien, Laundry, 

pelayanan dokter, perawat, dsb. 
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Pernah suatu ketika komputer yang berada di bagian informasi 

mengalami kerusakan pada jaringannya, sehingga masalah seperti ini cukup 

mengganggu terhadap proses pencarian data pasien di komputer dan 

menjadikannya sebagai hambatan maupun kendala bagi kinerja humas 

selanjutnya.    

2. Memberi, Merekap, Mengolah Data, Menyimpulkan Angket Kepuasan. 

Bagi seorang Humas yang berada di perusahaan layanan kesehatan, 

proses memberi, merekap, mengolah data sampai menyimpulkan angket 

kepuasan tidak saja penting, tetapi aktivitas ini sangatlah diperlukan sebagai 

pijakan kedepan untuk melangkah dalam menentukan kebijakan-kebijakan 

perusahaan. 

Penulis dalam kesempatan magang di instansi RS. Islam Surakarta 

(YARSIS) diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas ini yang penting bagi 

seorang Humas. Awal mulanya, penulis belum begitu paham masalah 

teknisnya, tetapi hal ini dapat dipahami setelah bagian Humas memberikan 

pengarahan dan penjelasan akan hal ini. 

Angket kepuasan hanya akan diberikan kepada pasien yang telah 

menjalani rawat inap selama 2 hari di RS. Islam Surakarta (YARSIS). Agar 

lebih efektif, dalam pelaksanaan proses pemberian angket kepuasan selalu 

beriringan dengan pemberian koran kepada pasien sekaligus menjalin 

komunikasi langsung terhadap pasien. 

Untuk proses selanjutnya, angket kepuasan terlebih dahulu diambil di 

bagian keperawatan di setiap bangsal/ruangan sebelum direkap. Hal ini 

dilakukan karena kebanyakan pasien menitipkan angket kepuasan kepada 

perawat yang sedang bertugas dikamar itu, sehingga hal ini mempermudah 
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seorang Humas daripada harus masuk kamar pasien  satu per satu. Angket 

kepuasan juga bisa didapatkan dari kotak saran yang tersedia di setiap 

bangsal/ruangan. 

Karena beberapa faktor, tidak semuanya angket kepuasan yang 

diberikan kepada pasien kembali sehingga menjadikan kendala juga bagi 

penulis. Sedangkan dari hasil angket kepuasan yang sudah terkumpul, maka 

tugas penulis selanjutnya adalah memisahkan angket kepuasan sesuai dengan 

jenis kamar/ruangan. Adapun proses ini selesai, maka penulis melanjutkannya 

dengan merekap hasil soal-soal kepuasan pasien maupun saran & kritikan 

sesuai bagian yang dituju dalam 3 bulanan (tri wulan). 

Setelah mengetahui hasil rekapan angket kepuasan, ternyata akan 

didapat kesimpulan yang berupa hal-hal positif maupun negatif tentang 

perusahaan. Sehingga, setiap 3 bulannya bagian Humas memberikan hasil 

rekapan angket kepuasan ke bagian Direksi sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengevaluasi kebijakan, serta kemudian Direksi membuat solusi apa 

yang harus segera dilakukan. 

3. Membagikan koran kepada pasien rawat inap yang berada  diruang 

(President Suite, Super VIP, VIP, Kelas I dan kelas II). 

Banyak fasilitas-fasilitas yang dimiliki RS. Islam Surakarta (YARSIS) 

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta kepuasan pasien 

maupun pengunjung yang salah satunya adalah fasilitas koran. Fasilitas ini 

mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu koran diberikan secara gratis kepada 

pasien rawat inap dan langsung diantar ke kamar pasien. Ada 4 perusahaan 

kerjasama  media masa atau koran sebagai penyedia fasilitas ini, antara 

lainnya KOMPAS, SUARA MERDEKA, REPUBLIKA dan SOLOPOS.  
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Sehingga, setiap pagi setelah menulis data pasien rawat inap di bagian 

informasi penulis segera bergegas menata koran di bagian informasi dan 

selanjutnya mengantarkan koran tersebut ke kamar pasien. Dalam aktivitas 

ini, penulis menggunakan meja dorong untuk mempermudah membawa koran 

yang akan diberikan.     

Pasien yang mendapatkan fasilitas koran ini tidaklah semua pasien 

yang sedang menjalani rawat inap RS. Islam Surakarta (YARSIS), tetapi 

hanyalah pasien rawat inap yang berada di Ruang President Suite, Super VIP, 

VIP, Kelas I dan Kelas II. Untuk pasien rawat inap yang berada di Y4, Y3 

dan Y2 mendapatkan tambahan fasilitas untuk memilih 1 diantara 2 koran 

yang ditawarkan.   

Hambatan dan kendala sering dijumpai oleh penulis dalam aktivitas 

ini. Karena lupa dan terlalu banyaknya pasien yang diberikan koran, 

terkadang penulis sering melewatkan beberapa kamar sehingga, pasien 

complain ke bagian informasi. 

Tetapi ada juga ketika dijumpai dikamar pasien ternyata kamar dalam 

keadaan kosong tidak ada barang maupun orang. Hal ini ada 2 kemungkinan, 

bisa jadi kamar kosong atau pasien sedang keluar (operasi, dl). Dalam 

keadaan demikian, penulis tidak memberikan koran apabila benar tidak ada 

pasien setelah menanyakan ke bagian keperawatan ataupun kalau pasien 

sedang keluar biasanya penulis menitipkan koran ke bagian keperawatan 

sesuai bangsal tersebut. 

4. Membuat dan Mengkliping Press Release RS. Islam Surakarta 

(YARSIS). 
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Salah satu bentuk media yang sering digunakan Humas  RS. Islam 

Surakarta (YARSIS) untuk memberikan berbagai informasi atau berita 

kepada publik adalah Press Release. Penulis diberi kesempatan kepada bagian 

Humas untuk senantiasa membuat Press Release apabila ada informasi yang 

sekiranya perlu dipublikasikan kepada masyarakat melalui media khususnya 

media cetak.  

Informasi yang akan dimuat dalam Press Release tidak hanya 

informasi kegiatan atau agenda yang akan maupun sudah dilaksanakan di RS. 

Islam Surakarta (YARSIS), tetapi berbagai informasi seperti layanan baru, 

prestasi-prestasi yang telah diraih dan ada juga pemberitahuan atau berita 

lainnya yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. 

Sebelum membuat Press Release, penulis senantiasa konsultasi 

terlebih dahulu ke bagian Humas tentang layak tidaknya informasi  maupun 

berita dari RS. Islam Surakarta (YARSIS) untuk dibuat Press Release. Dari 

hal ini, penulis hanya menjalankan apa yang di intruksikan dari bagian 

Humas untuk menyampaikan informasi atau berita dalam bentuk Press 

Release. 

Adapun Press Release ini disetujui, maka tugas penulis selanjutnya 

adalah membuatnya sampai mengirimkan melalui faximile yang sudah 

tersedia di bagian Direksi. Namun demikian, beberapa kendala dalam tugas 

ini sering dijumpai baik teknis maupun non teknis. Kurangnya bahan 

informasi atau berita yang dijadikan Press Release maupun server dari media 

yang dituju terkadang tidak bisa menerima Release yang sedang dikirim.    

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

Press Release yang sudah dikirim akan terasa penting bagi suatu 

media apabila informasi atau berita tersebut dapat dimuat. Tentunya butuh 

usaha yang cerdas dan harus bisa memahami karakteristik media yang dituju. 

Sehingga tugas selanjutnya dari penulis adalah mengkliping dan 

melaporkannya pada pimpinan apabila dibutuhkan. 

5. Membuat Desain. 

Selama pelaksanaan magang di RS. Islam Surakarta (YARSIS), 

Alhamdulillah penulis dapat berkontribusi dalam tugas-tugas lain seperti 

halnya pembuatan desain. Beberapa desain pernah penulis kerjakan 

diantaranya desain kartu identitas magang, draft leaflet, spanduk, pameran 

foto dan stopmap  RS. Islam Surakarta (YARSIS).  

Dari sekian pembuatan desain diatas, ada beberapa hal yang membuat 

kebanggaan tersendiri bagi penulis. Terutama dalam pembuatan desain 

stopmap  RS. Islam Surakarta (YARSIS). Stopmap yang telah dibuat penulis 

diajukan bagian Humas ke Direksi untuk dijadikan stopmap resmi dan juga 

menjadi media promosi RS. Islam Surakarta (YARSIS) kepada masyarakat. 

6. Membuat Slide Presentasi. 

Tugas seorang Humas di berbagai instansi tidak akan terlepas yang 

namanya presentasi, begitu juga Humas di RS. Islam Surakarta (YARSIS). 

Oleh karena itu, pada waktu pelaksanaan magang penulis mendapat 

kesempatan untuk berkontribusi dan berkarya dalam pembuatan slide 

presentasi agar presentasi yang akan disampaikan lebih mempunyai daya tarik 

tersendiri. 

Awal mulanya ketika disela-sela melaksanakan tugas-tugas 

kehumasan dikantor, penulis merasa bahwa di bagian Humas belum 
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mempunyai semacam bahan presentasi tentang profile RS. Islam Surakarta 

(YARSIS) yang sekiranya suatu saat diperlukan. Maka dari itu, penulis 

berinisiatif untuk membuat slide tentang RS. Islam Surakarta (YARSIS) 

dengan keterbatasan gambar dan informasi seadanya. Dari hal ini, bagian 

Humas menyambut dengan baik atas apa yang dilakukan penulis. 

Pada suatu ketika, tepatnya hari Rabu, 4 Maret 2009 RS. Islam 

Surakarta (YARSIS) mendapatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan 

dengan Pemerintah Kota Surakarta di Balai Kota Surakarta. Pertemuan itu 

sebagai bentuk tindak lanjut kerjasama layanan Medical Check Up yang 

dijalin antara RS. Islam Surakarta (YARSIS) dengan Pemerintah Kota 

Surakarta. 

Sebelum pertemuan itu dilaksanakan, Bapak H.A Rudyanto,SH selaku 

Direktur Umum RS. Islam Surakarta (YARSIS) telah membuat slide 

presentasi yang rencananya akan disampaikan pada pertemuan itu. Agar slide 

presentasi lebih terlihat menarik, maka bagian Humas mendapatkan instruksi 

dari pimpinan untuk lebih menyempurnakannya. Atas izin yang diberikan 

bagian Humas, maka penulis mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan 

tugas itu.  

Berbagai tantangan dalam pembuatan tugas ini telah banyak dijumpai 

penulis, tidak hanya sulitnya menyamakan persepsi pimpinan dengan penulis 

atas slide yang akan dibuat, tetapi lain dari itu adalah deadline yang diberikan 

sangat singkat yang mana tugas-tugas kehumasan yang lain masih banyak. 

Bahkan 1 jam sebelum pemberangkatan ke Balai Kota slidenya pun belum 

jadi. 
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Alhamdulillah, atas pertolongan Allah SWT dan usaha yang maksimal 

slide persentasi sudah siap untuk disampaikan. Selanjutnya, penulis juga 

mendapatkan kesempatan lagi untuk bersama dengan Direktur Umum, 

Manajer Syiar Dakwah Marketing dan Bagian Humas untuk mengahadiri 

pertemuan kerjasama layanan Medical Check Up di Balai Kota yang dihadiri 

juga para pejabat se eks karesidenan Surakarta sekaligus menjadi operator 

dalam setiap penyampaian presentasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) merupakan salah satu dari 

sekian banyak perusahaan layanan kesehatan yang secara formal struktural telah 

menempatkan Humas/Public Relations dalam perusahaannya. Penempatan 

Humas dalam perusahaan ini bukan berdasar pragmatisme temporer saja, tetapi 
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memang eksistensi Humas diakui dalam hal urgensi, tugas maupun fungsi. 

Sehingga, dari hal ini Humas RS. Islam Surakarta (YARSIS) menjalankan 

pengertian Humas sebagai “state of being” atau perwujudan kegiatan 

komunikasi yang dilembagakan dalam bentuk biro, bagian atau  seksi.  

Seiring perkembangan memasuki era globalisasi dan informasi. Atas 

usahanya RS. Islam Surakarta (YARSIS) telah meraih prestasi sebagai anggota 

dalam jaringan TEMOS (Telemedicine for the Mobile Society) pada standar 

kualitas pelayanan global yang melayani komunitas international, Adapun 

demikian peran Humas dalam perusahaan ini berpotensi besar untuk senantiasa 

berkontribusi aktif dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kehumasan. 

 

 

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) 2009, yang telah penulis 

laksanakan kurang lebihnya 2 bulan terhitung sejak Selasa, tanggal 3 Februari 

2009 s/d Selasa, 7 April 2009, Alhamdulillah dari pelaksanaan magang tersebut 

penulis memperoleh sekian banyak pelajaran dan pengalaman, khususnya 

mengenai bagian Humas di RS. Islam Surakarta (YARSIS). Penulis menyadari 

bahwa ada keunikan tersendiri dari apa yang didapat ketika penulis 

melaksanakan magang pada bagian Humas Rumah Sakit atau perusahaan yang 

bergerak dalam layanan kesehatan. 

Keunikan tersebut bisa dikatakan keunikan yang bersifat diferentiatif dan 

berkarakter. Diferentiatif berangkat dari sebuah pengertian bahwa Humas RS. 

Islam Surakarta (YARSIS) menghusung beberapa fokus garap yang sangat 

berbeda daripada Humas yang berada di instansi/lembaga lainnya. Dari beberapa 
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tugas itu antara lain adalah usaha dan upaya komunikasi yang dijalin seorang 

Humas kepada orang sakit atau para pasien khususnya pasien rawat inap. 

Sedangkan pengertian dari keunikan yang berkarakter adalah RS. Islam 

Surakarta (YARSIS) senantiasa komitmen atas keIslamannya sebagaimana 

Islam merupakan sistem pedoman hidupnya, Islam sebagai tatanan nilai dalam 

pelayanan, Islam sebagai orientasi dalam pencapaian visi serta misi dan Islam 

sebagai bentuk solusi konkrit kepada masyarakat dalam konsepsi maupun 

aplikasi di dunia kesehatan. 

 

Kemajuan dunia teknologi dan informasi yang berdampak luar biasa 

pada masa sekarang ini apalagi bagi dunia kesehatan senantiasa memotivasi 

berbagai pihak untuk belajar, mendalami dan terlibat aktivitas di dalamnya. 

Adapun hal ini, Humas RS. Islam Surakarta (YARSIS) senantiasa kritis dan 

bijak bahwa semua ini disikapi dengan sebuah sikap keterbukaan akan informasi 

yang disampaikan kepada publik internal dan eksternal melalui berbagai bentuk 

media. 

Informasi disini bukan hanya berarti profit oriented sepihak perusahaan, 

tetapi memiliki pengertian bahwa apapun informasi yang disampaikan dari  RS. 

Islam Surakarta (YARSIS) mengandung unsur-unsur kemaslahatan atau nilai 

manfaat kepada semua pihak. Salah satu contohnya adalah informasi tentang 

bentuk kerjasama RSI. YARSIS dengan PT. ASKES cabang Solo dalam hal 

tambahan pelayanan baru ASKES Sosial  rawat jalan dan ASKES Komersil. 

Contoh diatas merupakan bukti nyata RS. Islam Surakarta (YARSIS) 

dalam meningkatkan usaha pelayanan kesehatan masyarakat melalui hubungan 

kerjasama dan keterbukaan informasi yang disampaikan melalui press release, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

media publikasi cetak, elektronik dengan radio lokal dan berbagai bentuk media 

publikasi lainnya seperti leaflet dan spanduk bahkan Humas RS. Islam Surakarta 

(YARSIS) telah melakukan terobosan baru dan kemudaham pelayanan maupun 

informasi ke dalam dunia maya berupa website, blog dan email. Oleh karenanya 

dari usaha-usaha konkrit Humas RS. Islam Surakarta (YARSIS) kepada publik 

internal dan eksternal, maka publik bisa menilai dan dengan sendirinya citra 

positif perusahaan akan didapatkan. 

Bagaikan tim kesebelasan sepak bola yang berada dalam arena 

pertandingan menghadang lawan di tanah lapang, sekiranya dapat kita jumpai 

bahwa setiap pemain memiliki posisi dan tugas masing-masing yang dengan 

strategi pelatih, aturan permainan dan waktu yang disediakan berusaha 

bagaimana caranya untuk mencetak goal agar supaya kemenangan dalam 

pertandingan itu didapatkan. Tetapi ada satu pemain yang tidak berada pada 

posisi sesungguhnya, sehingga justru akan memperlambat jalannya pertandingan 

untuk meraih kemenangan.  

Penulis berusaha se obyektif mungkin dalam menggambarkan kondisi 

riil Humas RS. Islam Surakarta (YARSIS) dengan menggunakan analogi 

tersebut. Bahwasanya, secara cultural RS. Islam Surakarta (YARSIS) sudah 

menempatkan Humas dalam perusahaannya sebagaimana perusahaan/lembaga 

lainnya. Tetapi hal ini harus dilihat dari frame yang idealis yakni secara 

struktural yang berlandaskan lahirnya konsep Humas/Public Relations itu 

sendiri, bahwa Humas/Public Relations senantiasa berada dalam manajemen 

puncak (top management). Dan lain halnya posisi Humas RS. Islam Surakarta 

(YARSIS) yang hanya berada dalam sub bagian Manajer Syiar Dakwah dan 

Marketing. 
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Berawal dari sini, dimanapun posisi Humas senantiasa akan memiliki 

pengaruh yang siginifikan terhadap eksistensi perusahaan seiring perkembangan 

tugas dan fungsi yang dihadapi dalam menyongsong perkembangan era 

globalisasi dan informasi. Di lain hal Humas juga harus konsekuen dan bisa 

membuktikan bahwa keberadaan Humas ketika dalam manajemen puncak bisa 

menunjukkan kegiatannya dalam menunjang kebijaksanaan pimpinan. 

 

B. Saran 

Dalam kesempatan yang akhir ini, penulis mencoba berusaha untuk 

bersumbangsih melalui bentuk saran kepada berbagai pihak yang terlibat 

dalam terselenggaranya kegiatan magang/Kuliah Kerja Media (KKM) 2009. 

Penulis menyadari bahwa, penulis tidak memiliki kapasitas yang lebih 

kecuali hanya sebagai pelaku kecil dalam pelaksanaan magang ini. Namun 

demikian, semua ini berangkat dari sebuah niat, ketulusan, kepedulian 

bahwasanya kita berusaha agar menjadi sesuatu yang senantiasa baik dan 

bisa berbuat baik. 

 

1. Saran Untuk RS. Islam Surakarta (YARSIS) 

a. Secara struktural posisi Humas RS. Islam Surakarta (YARSIS) memang 

tidak se ideal dengan konsep lahirnya Humas yang berada dalam top 

management, alangkah baiknya hal ini harus dirubah mengingat RS. 

Islam Surakarta (YARSIS) sebagai anggota dalam jaringan TEMOS 

(Telemedicine for the Mobile Society) pada standar kualitas pelayanan 

global yang melayani komunitas international.  
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b. Saran yang kedua ini merupakan follow up dari saran yang pertama, 

yakni ketika Humas berada dalam top management dan berdiri sendiri, 

maka selanjutnya dibentuk sub bagian Humas baik secara internal 

maupun eksternal sebagaimana terdapat pula publik internal dan 

eksternal perusahaan. Sehingga dari hal ini baik Humas internal dan 

eksternal memiliki fokus garap masing-masing. 

 

2. Saran Untuk Program Studi Humas/Public Relations FISIP UNS 

a. Pentingnya Humas dalam proses komunikasi dalam perusahaan/instansi 

baik secara nasional bahkan internasional menekankan bahwa urgensi 

mata kuliah berbasis bahasa asing (inggris, mandarin, arab, dll) sangatlah 

siginifikan bagi perkuliahan jurusan Humas. Sehingga kedepan 

diupayakan jurusan Humas FISIP UNS mampu memfasilitasi hal ini 

dalam bentuk mata kuliah yang berjangka panjang (semester awal-akhir) 

dengan standar kualitas yang terukur. 

b. Kualitas keimanan, moral dan akhlaq bagi mahasiswa/i Humas FISIP 

UNS senantiasa ditunjang dengan kehadiran mata kuliah agama yang 

tidak hanya berjalan semester awal, tetapi berlanjut hingga semester 

akhir. Karena hal ini merupakan bentuk usaha meningkatkan nilai-nilai 

yang prinsipil ketika Humas menjadi garda terdepan dalam cerminan 

perusahaan. 

c. Penulis merasakan bahwa betapa pentingnya kemampuan leadership 

yang harus dimiliki seorang Humas. Saran konkrit dari penulis 

hendaknya potensi mahasiswa Humas dapat dikelola sebelumnya 

minimal ketika pada waktu masa perkuliahan dengan melibatkan jurusan 
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dan kehadiran dosen sebagai pembimbing melalui suatu wadah 

organisasi yang berbasis skill dan bersifat aplikatif.     

 

3. Saran Untuk Keilmuan Program Komunikasi Terapan 

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan magang/Kuliah Kerja Media 

(KKM) 2009 merupakan langkah terakhir dan menjelang finish bagi 

mahasiswa/i yang menempuh studi ini. Sehingga, kalau kita senantiasa 

komitmen dan kritis bahwa pelaksanaan magang ini merupakan suatu hal 

yang akhir dan menentukan, maka akan kita jumpai bahwa Program 

Komunikasi Terapan FISIP UNS  tidak serta merta demikian. 

Program Komunikasi Terapan FISIP UNS  hanyalah sekedar 

fasilitator dan itupun dibantu dengan keberadaaan panitia magang dari pihak 

mahasiswa. Oleh karenanya, penulis menyarankan minimal ada jalinan nota 

kesepahaman/Memorandum Of Understanding (MOU) dan harapan besar 

lagi adanya suatu bentuk Memorandum Of Action (MOA) antara Program 

Komunikasi Terapan FISIP UNS  dengan instansi mitra. 

Sehingga, apabila hal diatas bisa terealisasi maka nantinya tidak 

akan pernah kita jumpai adanya mahasiswa yang melaksanakan magang 

dengan niat hanya menggugurkan kewajiban ini dan sekedar asal-asalan 

memilih tempat magang atau mahasiswa yang belum melaksanakan magang 

karena tempat magang yang bonafit sudah penuh diisi oleh mahasiswa/i dari 

perguruan tinggi lainnya. 
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