
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, manusia senantiasa 
berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Termasuk kualitas kesehatan yang 
merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Dewasa ini kesehatan telah 
dianggap sebagai sebuah investasi. Berbagai bentuk upaya peningkatan kesehatan 
dilakukan manusia untuk terus hidup dan berkembang.  

Dalam sebuah negara, kesehatan masyarakat merupakan salah satu elemen dasar 
dalam menumbuhkan ketahanan nasional. Dan pembangunan kesehatan merupakan 
bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam Undang-undang No.23 Tahun 
1992 tentang kesehatan, ditetapkan bahwa: ”Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari 
badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara 
sosial dan ekonomi.” Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan 
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 
derajat kesehatan masyarakat yang optimal.  

Peningkatan derajat kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas dan 
kelayakan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau pada seluruh lapisan 
masyarakat. Tentunya hal ini membutuhkan penyediaan sarana pelayanan kesehatan 
sebagai fasilitasnya. Rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan 
yang menjalankan fungsinya dalam mengupayakan kesehatan masyarakat. Sebagai 
salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat, rumah sakit memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat.  Oleh karena itu rumah sakit dituntut 
untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan 
dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. ( Keputusan Menteri Kesehatan 
No. 228 tahun 2002) 

 Selain sebagai ujung tombak dalam pembangunan, rumah sakit sebagai satu 
mata rantai sistem rujukan medik, mempunyai peran penting di dalam pelaksanaan 
Sistem Kesehatan Nasional. 

 Pentingnya peran rumah sakit tersebut terlihat pada:   

a. Peran rumah sakit sebagai tempat penyelenggara dan pelayanan medis, pelayanan 
penunjang medik, pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan. 

b. Peran rumah sakit sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dari semua 
tingkatan mulai dari tenaga medis, tenaga dokter umum dan tenaga dokter 
spesialis, yang siap disebarluaskan ke seluruh wilayah nasional. 

c. Peran rumah sakit sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan 
teknologi di bidang kedokteran yang menjadi sarana penting dalam upaya 
peningkatan mutu pelayanan medis. ( Aspek Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Rumah Sakit . www.kalbe.co.id, diakses 11 Juli 2009 ). 
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Perkembangan zaman memacu pertumbuhan rumah sakit di Indonesia. Hal ini 
seiring dengan meningkatnya kesadaran manusia dalam memenuhi kebutuhan 
kesehatan mereka. Dewasa ini semakin banyak bermunculan rumah sakit-rumah sakit 
baru baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh wilayah indonesia.              

                                           Tabel 1 
Jumlah Rumah Sakit (Umum dan khusus) dan Jumlah Tempat tidur di 
Indonesia tahun 2000-2006 

Tahun Jumlah Rumah sakit Jumlah Tempat Tidur 
2000 1.145 125.507 
2001 1.178 128.284 
2002 1.215 130.214 
2003 1.234 131.129 
2004 1.246 132.231 
2005 1.268 136.766 
2006 1.292 138.451 

        
Sumber:http://www.yanmedikdepkes.net/statistik_rs_2007/daftar_rs/menuRS.htm (11 
juli 2009) 

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan rumah sakit di Indonesia, 
baik faktor yang berasal dari luar rumah sakit, maupun faktor yang ada di dalam 
rumah sakit itu sendiri. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perkembangan 
rumah sakit di Indonesia adalah : 

a. Perkembangan sosial ekonomi masyarakat 
b. Perkembangan iptek di bidang kedokteran 
c. Perkembangan penyakit. 
d. Tersedianya anggaran untuk pengembangan rumah sakit. 
e. Perkembangan manajemen rumah sakit. 
f. Persaingan antar rumah sakit. 
g. Perubahan kebijaksanaan pemerintah. ( Aspek Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Rumah Sakit ,  www.kalbe.co.id, diakses 11 Juli 2009).  

Sejak dikeluarkannya Peraturan menteri Kesehatan No. 84/Men.Kes/II/V/1990, 
pasal 1 yang menyebutkan bahwa : ”Pemilikan rumah sakit dapat dimiliki oleh 
yayasan dan badan hukum lainnya”  yang berarti bahwa rumah sakit boleh dikelola 
oleh yayasan maupun badan hukum lainnya (dikelola oleh swasta). Maka sejak saat 
itulah dimulai era baru dibidang bisnis rumah sakit. Terutama bisnis rumah sakit yang 
dikelola oleh swasta, yang tentunya akan menciptakan kompetisi atau persaingan 
yang ketat dalam bisnis pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dengan 
meningkatnya pertumbuhan rumah sakit swasta di Indonesia.  

Menurut Departemen Kesehatan, jumlah rumah sakit yang dikelola swasta di 
Indonesia cenderung terus meningkat setiap tahunnya, dari tahun 2001 sebanyak 580 
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unit bertambah sekitar 7,9% menjadi 626 unit pada 2005 lalu, atau rata-rata 
meningkat sekitar 2% per tahun. Dalam periode yang sama,  perkembangan rumah 
sakit umum (RSU) swasta meningkat 17.3% dari  411 unit menjadi 436 unit. Begitu 
juga rumah sakit khusus (RSK) swasta meningkat sekitar 12,4% dari 169 unit 
menjadi 190 unit. ( Tren Bisnis Rumah Sakit swasta dan Kondisi RS pemerintah di  
Indonesia 2007,  www.mediadata.co.id , data di akses pada 11 juli 2009 )  

Untuk provinsi Jawa Tengah, menurut data tahun 2006, terdapat 113  unit  
rumah sakit swasta dengan rincian 73 unit  rumah sakit umum (RSU) , 5 unit rumah 
sakit jiwa (RSJ) , 13 rumah sakit kandungan dan 22 unit rumah sakit lainnya. ( 
Jumlah Rumah Sakit di Indonesia, www.yanmedikdepkes.net data di akses pada 11 
juli 2009) 

Pertumbuhan rumah sakit di Indonesia baik rumah sakit milik pemerintah 
maupun rumah sakit swasta membuat peta persaingan di bidang jasa pelayanan 
kesehatan menjadi sangat ketat. Yang berarti kompetisi antar rumah sakit satu dengan 
rumah sakit lain menjadi hal yang harus diperhatikan agar dapat bertahan dalam 
menjalankan bisnis rumah sakit. Apalagi setelah terjadi pergeseran fungsi rumah sakit 
yang berubah dari fungsi sosial menuju fungsi sosio-ekonomi. Semenjak otonomi 
daerah, fungsi rumah sakit mengalami pergeseran yakni dari fungsi sosial menuju 
fungsi sosio-ekonomi. Menurut penelitian dari Prof. Laksono Trisnantoro pada tahun 
2005, yang menyebutkan bahwa keberadaan rumah sakit sebagai fungsi sosial yang 
nonprofit, pada akhir abad sekarang telah berubah menjadi fungsi ke arah ekonomi.  

Dibandingkan dengan lembaga pemberi jasa lain, menjalankan bisnis rumah 
sakit memang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan menjalankan bisnis tersebut 
adalah mengenai perannya dalam masyarakat, jenis jasa yang diberikan, keluhuran 
profesi pemberi jasa yang bekerja di dalamnya, sifat konsumen yang dilayani, dan 
muatan tanggung jawab moral, kemanusiaan (humanity) dan sosial yang diembannya. 
Dengan demikian, meskipun pengelolaan rumah sakit sudah bergeser menjadi 
pengelolaan organisasi bisnis yang profesional, ia tidak boleh lepas sama sekali dari 
misi sosial dan misi kemanusiaan. ( Etika Promosi Rumah Sakit, www.pdpersi.co.id, 
data diakses 11 Juli 2009 ). 

Perkembangan zaman dan besarnya dana yang dikeluarkan untuk investasi dan 
operasional rumah sakit, menyebabkan fungsi dan peran rumah sakit tersebut mulai 
bergeser. Hal tersebut menjadi  semacam dua sisi mata uang, dimana selain 
menempatkan dirinya sebagai lembaga sosial, rumah sakit juga dituntut untuk bisa 
menyesuaikan diri dengan paradigma perubahan lingkungan yang memaksa rumah 
sakit harus dijalankan sebagai komoditi bisnis. Dewasa ini jasa pelayanan kesehatan 
(rumah sakit) secara umum sudah menjadi komoditas bisnis dan rumah sakit dikelola 
dan dikembangkan sebagai suatu unit industri atau niaga.  

Paradigma baru tersebut bukan hanya berkembang di Indonesia, namun juga 
berkembang di negara-negara lainnya dalam rangka menghadapi era globalisasi 
sekarang ini. Efek dari tatanan dunia baru yang memasuki era pasar bebas ini 
membuat mulai bergulirnya liberalisasi pengelolaan rumah sakit, dimana investasi 
asing sudah tidak mungkin lagi untuk dibendung.  Bagi pengelola rumah sakit lokal, 
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tatanan dunia baru yang sangat cepat perkembangannya tersebut, membuka 
cakrawala dan sekaligus tantangan baru agar sigap menghadapi persaingan usaha, 
tidak hanya bersaing dengan kompetitor domestik namun  juga  menghadapi 
persaingan usaha ditingkat global. 

Liberalisasi ekonomi memaksa kepada para pengelola rumah sakit untuk selalu 
membuat perencanaan  dengan matang. Selain itu para pengelola rumah sakit juga 
harus  meninjau kembali sistem manajemen yang dianggap kurang dapat merespon 
perkembangan zaman yang selalu berubah tersebut, untuk diarahkan pada sistem 
manajemen yang efektif sehingga mampu menghasilkan strategi organisasi yang 
dapat bersinergi dengan perubahan lingkungan.  

Sebuah organisasi seperti rumah sakit tidak tumbuh dalam ruang hampa udara, 
sebuah organisasi seperti rumah sakit itu berdiri dan tumbuh dalam sebuah 
lingkungan. Lingkungan disekitar organisasi tersebut terus tumbuh dan berkembang 
mengikuti arus perkembangan zaman. Perubahan lingkungan tempat organisasi 
beroperasi tersebut “menguji” bagaimanakah organisasi menjaga eksistensinya 
sehingga mampu bertahan hidup di tengah perubahan. Manajemen strategis 
memberikan jalan keluar bagi organisasi untuk berusaha mempertahankan 
eksistensinya ditengah lingkungnnya yang berubah. Hampir semua organisasi kini 
menjalankan manajemen strategis dalam menjalankan roda organisasinya. 

Dalam konteks menghubungkan organisasi dengan lingkungan internal dan 
eksternalnya itulah manajemen strategis menjadi penting. Proses inilah yang 
kemudian menghasilkan strategi organisasi yang dilaksanakan dalam rangka 
mencapai tujuan organsiasi. Manajemen strategis digunakan oleh pemimpin 
manajemen sebagai pembuat kebijakan dalam merumuskan grand strategy 
perusahaan. Manajemen strategi juga bisa digunakan oleh manajer tingkat fungsional 
dalam merumuskan strategi pada tingkat fungsional.  

Rumah sakit adalah sebuah organisasi yang tumbuh dalam lingkungan bisnis 
yang terus berkembang. Perkembangan lingkungan bisnis rumah sakit dipengaruhi 
oleh banyak hal, mulai dari perkembangan politik, perkembangan ekonomi, issu-issu 
regional, issu nasional sampai pada issu global. Perkembangan yang terjadi pada 
lingkungan bisnis rumah sakit akan  terus berubah sesuai dengan perkembangan 
zaman.  

Perubahan lingkungan bisnis rumah sakit yang cepat seiring dengan deregulasi, 
dan debirokratisasi serta adanya globalisasi, akan memberikan tantangan tersendiri 
baik secara langsung atau tidak bagi pelaku bisnis pelayanan kesehatan salah satunya 
bisnis rumah sakit, tantangan itu antara lain  :  

a. Perubahan lingkungan yang sangat cepat dan sukar diduga sehingga kepekaan 
terhadap lingkungan seperti kepekaan terhadap peluang dan hambatan semakin 
diperlukan. 

b. Semakin diperlukannya pola pikir yang rasional dan ekonomis karena peluang 
yang tersedia semakin sempit akibat dari banyaknya saingan dalam berbisnis. 
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c. Perlunya pembinaan dan pemeliharaan hubungan sosial, walaupun kemajuan 
teknologi dan perubahan sosial mendorong ke arah aliansi. Kemampuan untuk 
memelihara dan meningkatkan sosialisasi merupakan syarat mutlak keberhasilan 
kegiatan di bidang jasa, terutama jasa kesehatan. 

d. Semakin diperlukannya wawasan yang luas karena usaha di bidang rumah sakit 
dan kesehatan umumnya saling berkait dengan usaha lain pada umumnya. Dimasa 
yang akan datang manusia akan semakin kompkles, sehingga organisasipun 
sebagai produk dan wadah manusia berkumpul semakin kompleks pula termasuk 
organisasi rumah sakit. ( Sabarguna, 2004 : 59). 

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemeliharaan mutu rumah sakit dan 
pemberian pelayanan prima serta profesional merupakan syarat mutlak  tumbuhnya 
kepercayaan dalam masyarakat yang merupakan element penting bagi pertumbuhan 
dan perkembangan sebuah rumah sakit. Kualitas layanan dalam segala aspeknya, 
menjadi pekerjaan yang harus selalu dituntaskan. Konsekwensinya, keunggulan suatu 
layanan rumah sakit  tidak hanya ditentukan hanya pada keunggulan komparatif saja, 
akan tetapi juga harus diarahkan pada keunggulan kompetitif.  

Kompetisi dalam bisnis rumah sakit yang sehat, terletak pada bagaimana cara 
mempertahankan kepercayaan pasien sebagai konsumen atau bagaimana cara 
menumbuhkan kepercayaan kepada calon pasien sebagai konsumen agar mau berobat 
di rumah sakit tersebut. Pelaku bisnis dibidang kesehatan termasuk rumah sakit harus 
selalu berusaha untuk dapat menumbuhkan citra positif dikalangan masyarakat yang 
nantinya akan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit 
tersebut. Apalagi ditengah persaingan yang semakin ketat, sehingga membuat semua 
rumah sakit berlomba-lomba memberikan pelayanan yang bermutu dan modern.  

Citra positif tersebut tak hanya diusahakan dengan memberikan pelayanan 
prima, namun juga dapat dicapai dengan menerapkan manajemen rumah sakit yang 
profesional melalui kegiatan public relations.  Peran utama public relations atau PR 
rumah sakit adalah mengarahkan pendapat dan persepsi publik agar tercipta opini 
yang positif tentang identitas dan citra rumah sakit. Sebagai contohnya, pandangan 
bermusuhan menjadi simpati, prasangka buruk menjadi menerima, tidak acuh 
menjadi perhatian, tidak tahu menjadi tahu, dan tidak percaya menjadi percaya.  

Selain itu, rumah sakit dewasa ini diharuskan dapat menjawab tantangan 
berbisnis dengan melakukan strategi-strategi manajemen modern, termasuk strategi 
pemasaran dan promosi sebagai salah satu komponen dari bauran pemasaran 
(marketing mix). Pada era dimana rumah sakit masih berfungsi sebagai lembaga 
sosial, promosi rumah sakit masih dianggap sebagai hal yang tabu. Namun di era 
globalisasi ini dimana pasar bebas terbuka lebar, rumah sakit mau tidak mau mulai 
bergeser dari lembaga non profit menjadi lembaga profit oriented. Maka konsep lama 
dimana promosi rumah sakit masih dianggap tabu mulai berubah. Rumah sakit kini 
dipandang perlu melakukan kegiatan promosi, apalagi kegiatan promosi yang kini 
mulai banyak dikembangkan oleh pelaku bisnis rumah sakit terbukti mampu 
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membantu kegiatan pemasaran rumah sakit itu sendiri. Namun dalam melakukan 
promosi rumah sakit, pelaku bisnis rumah sakit tetap harus mengacu pada  etika 
promosi rumah sakit yang telah ada. ( lampiran 1). 

 Berdasarkan perkembangan konsep pemasaran rumah sakit yang ada, terjadi 
pergeseran dari konsep lama bahwa rumah sakit dan dokter sebagai sentral, menjadi 
konsep baru dimana pasien yang menjadi sentral. ( Sabarguna, 2004 : 1) Artinya 
bahwa pasien sebagai konsumen merupakan bagian terpenting yang harus 
diperhatikan dalam memasarkan sebuah rumah sakit. Bahwa dalam memasarkan 
rumah sakit dewasa ini, perlu memperhatikan faktor kebutuhan, keinginan,  
permintaan serta kepuasan pasien. 

Dengan semakin beragamnya rumah sakit yang menawarkan keunggulan 
kompetitif, pasien kini dihadapkan pada banyaknya pilihan. Sehingga pasien sekarang 
ini memiliki kebebasan penuh untuk memilih rumah sakit mana yang disukai dan 
dipercaya. Dengan demikian setiap pengelola layanan jasa kesehatan, dituntut untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap pasien atau keluarganya; yang 
dalam bahasa pemasaran diistilahkan dengan “service of  excellent”  (pelayanan yang 
prima). Yaitu pelayanan yang menempatkan pasien dan keluarganya sebagai “raja”, 
yang dengannya melazimkan kepada pengelola layanan jasa kesehatan untuk 
memenuhi apa yang diharapkan oleh pasien maupun keluarganya, khususnya dalam 
hal kenyamanan, ketepatan dan kecekatan.    

Konsep marketing yang berorientasi pada konsumen atau pasien tersebut sejalan 
dengan konsep pemasaran Maketing Public Relations atau MPR yang merupakan 
pensinergian antara Marketing Mix (Product, Price, Placement, and Promotion) 
dengan Public Relations (PR). Konsep MPR adalah konsep marketing atau 
pemasaran yang tak hanya melihat  pada kepentingan produsen untuk memperoleh 
keuntungan ekonomi setinggi-tingginya, tetapi berorientasi  pada kepuasan pihak 
konsumen atau pasien. 

 Secara umum pengertian Maketing Public Relations atau MPR adalah suatu 
proses perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program-program yang dapat 
merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui pengkomunikasian informasi 
yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan positif yang ditimbulkan dan berkaitan 
dengan identitas perusahaan atau produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, 
perhatian dan kepentingan bagi para konsumennya. ( Rosady, 1998: 239 )  Walaupun 
secara faktual, keduanya sama-sama membutuhkan, akan tetapi kebebasan untuk 
memilih rumah sakit mana yang disukai yang ada pada diri pasien, jauh lebih besar.  
Sehingga pengelola rumah sakit diharapkan semakin membuat inovasi agar mereka 
mau  menggunakan fasilitas yang dikelolanya. 

 Kegiatan Maketing Public Relations atau MPR pada prinsipnya merupakan 
suatu kegiatan yang terencana dan berkesinambungan untuk dapat memantapkan dan 
mengembangkan itikad baik (goodwill) serta pengertian (mutual understanding) 
antara suatu organisasi dengan masyarakat. Dengan demikian, praktek  Maketing 
Public Relations atau MPR adalah praktek pembentukan simpati konsumen dan 
pemuasan kebutuhan konsumen secara efektif dan efisien, dimana tingkat 
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kompleksitas dan pemuasan  kebutuhan konsumen sudah mencapai tingkat yang 
canggih dalam kegiatan pengemasannya. Kegiatan  Maketing Public Relations atau 
MPR, diharapkan mampu menciptakan komunikasi dua arah antara rumah sakit 
dengan publiknya. Hal ini bertujuan agar timbul saling pengertian, kerjasama, untuk 
memenuhi kepentingan bersama dan secara keseluruhan akan meningkatkan citra 
rumah sakit.  

Pencitraan positif  dari sebuah rumah sakit merupakan salah satu faktor penting 
lainnya dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sehingga penerapan konsep 
Maketing Public Relations atau MPR yang menggabungkan kegiatan marketing dan 
public relations secara bersamaan. dirasa sesuai jika diterapkan menjadi sebuah 
strategi marketing rumah sakit.   

Salah satu rumah sakit yang memiliki konsep matang dalam menjawab 
tantangan perubahan lingkungan tersebut adalah Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) 
atau sering disebut sebagai RSI YARSIS. Rumah sakit yang memiliki status Rumah 
Sakit madya type C Plus ini memiliki inovasi dan perbaikan pelayanan unggulan 
untuk memantapkan tekad menjadi rumah sakit unggulan bertaraf nasional pada 
2010. 

Sejak diresmikan pada 30 Juli 1983 yang lalu, RSI YARSIS mengalami 
pertumbuhan yang pesat. Masyarakat mulai mempercayakan pelayanan kesehatannya 
pada rumah sakit ini. Sejak tahun 2005, RSI YARSIS terus mengalami peningkatan 
pengunjung dari sekitar 27.280 pasien menjadi 31.665 pasien pada tahun 2006, 
jumlah ini terus meningkat pada tahun 2007 menjadi 37.667 pasien. ( Company 
Profile RSI YARSIS ) Meningkatnya jumlah pasien yang berobat di RSI YARSIS 
dikarenakan rumah sakit ini telah menjadi rujukan rumah sakit dan institusi kesehatan 
lainnya. Selain itu,  rumah sakit ini telah bekerjasama dengan  49 perusahaan asuransi 
dan 20 perusahaan atau yayasan yang mempercayakan pelayanan kesehatan 
karyawan/pengguna asuransi-nya pada rumah sakit ini.  

RSI YARSIS menyadari bahwa sebagai bagian dari perusahaan penyedia 
layanan jasa kesehatan di Indonesian, rumah sakit ini tidak akan luput dari pengaruh 
perubahan zaman. Bahkan tantangannya lebih besar, yaitu disatu sisi harus pandai-
pandai mensiasati perubahan dan membuat strategi manajemen yang efektif, disisi 
lain dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai Islam yang telah 
tertanam dalam sistem manajemen rumah sakit ini, agar tidak pudar oleh arus 
perubahan. Hal ini merupakan pengejawantahan dari amanat para pendiri Rumah 
Sakit Islam Surakarta ini, dimana Islam dipakai sebagai label rumah sakit dan juga  
sebagai spirit yang memotivasi seluruh SDM yang terlibat didalamnya untuk 
menjadikannya sebagai pedoman dalam setiap langkah. 

Perubahan lingkungan yang dikarenakan gempuran arus globalisasi saat ini mau 
tidak mau menjadi perhatian khusus bagi orang-orang yang menduduki kursi 
pimpinan manajemen di RSI YARSIS.  Para pimpinan manajemen atau direksi yang 
berfungsi sebagai pembuat kebijakan melihat perubahan lingkungan ini sebagai 
tantangan untuk dapat bertahan diantara ketatnya kompetisi bisnis pelayanan 
kesehatan.  Dengan menggunakan manajemen strategi yang tepat, para pemimpin 
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manajemen merumuskan  strategi-strategi yang berjalan seiring dengan perubahan 
jaman. Mengacu pada hal tersebut RSI YARSIS berusaha mensejajarkan dirinya 
dengan rumah sakit- rumah sakit nasional bahkan rumah sakit internasional dengan 
meningkatkan standar pelayanannya serta membuka pasar seluas-luasnya.  

 Dan kini, standar pelayanan RSI YARSIS telah diakui oleh komunitas 
Internasional, diantaranya dengan dimasukkannya RSI YARSIS dalam jaringan 
rumah sakit dengan standar pelayanan internasional (a member of the international 
TEMOS Network). yang berpusat di Cologne Jerman pada Februari 2008. TEMOS 
atau Telemedicine For Mobile Society adalah lembaga survey internasional yang 
menilai institusi kesehatan seperti rumah sakit yang bisa atau mampu melayani 
komunitas internasional yang terdiri dari expatriat, perusahaan multinasional yang 
terkait dengan pelayanan kesehatan karyawannya, asuransi kesehatan asing dan lain-
lain. Selain itu RSI YARSIS juga berkerjasama dengan Rumah Sakit Amphia 
Belanda dalam bentuk kerjasama pertukaran tenaga medis “Sister Hospital” dalam 
rangka untuk mempelajari manajemen rumah sakit internasional yang telah 
diterapkan pada Rumah Sakit Amphia.  

Perkembangan RSI YARSIS yang cukup pesat tak lepas dari penerapan 
manajemen rumah sakit  yang profesional. Manajemen rumah sakit yang profesional 
akan mampu mengarahkan organisasi pada pencapaian tujuan organisasi. Dalam 
usaha pencapaian tujuan organisasi tersebut, tentunya dapat diwujudkan dengan 
strategi organisasi yang tepat dan terarah. Dalam merumuskan strategi organisasi, 
dewasa ini pendekatan manajemen strategis adalah pendekatan yang sering digunakan 
oleh para pimpinan manajemen untuk merumusakan strategi-strategi yang tepat bagi 
organisasi yang dipimpinnya. Manajemen strategis sendiri merupakan bagian dari 
fase perkembangan evolutif manajemen organisasi, sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi pada lingkungan organisasi.  

Perubahan lingkungan tersebut membuat organisasi mesti memiliki pendekatan 
yang sistemis terhadap perubahan yang terjadi agar perusahaan bisa berjalan dan 
bertahan dengan baik. Upaya menyelarsakan organisasi dengan lingkungannya itu 
yang melahirkan manajemen strategis. Manajemen strategis merupakan upaya 
organisasi untuk bisa menyelaraskan dirinya dengan lingkungan. Dalam mengelola 
organisasi tidak lagi memadai bila hanya mengandalkan intuisi, termasuk 
mengandalkan intuisi dalam menyususn siasat berbisnis (Iriantara, 2004: 11.  Strategi 
yang dirumuskan secara intuitif menjadi tidak memadai lagi karena perusahaan 
semakin membesar, lapis-lapis manajemen semakin bertambah, dan lingkungan 
berubah secara substansial. Dalam konteks menghubungkan organisasi dengan 
lingkungan internal dan eksternalnya itulah manajemen strategis menjadi penting. 
Manajemen strategis merupakan rangkaian tindakan yang dimulai dari analisis 
lingkungan, penetapan arah organisasi, perumusan strategi, implementasi sampai 
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pada pengendalian strategi. Bisa disimpulkan bahwa proses manajemen strategis itu 
bersifat kontinu dan iteratif : diawali dengan langkah pertama, berakhir dengan 
langkah teakhir dan kembali lagi pada langkah awal, terus demikian berulang-ulang. 
(Iriantara, 2004 : 3). 

RSI YARSIS sebagai salah satu organisasi pelayanan kesehatan,  untuk saat ini 
menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi dalam ranah bisnisnya. Perubahan itu 
mengacu pada ketatnya kompetisi yang terjadi antara pelaku bisnis pelayanan 
kesehatan pasca memasuki era globalisasi dengan pasar bebasnya. Rumah sakit-
rumah sakit lokal dewasa ini tidak hanya harus bersaing dengan rumah sakit dalam 
negeri tetapi juga harus bersaing dengan rumah sakit internasional agar dapat terus 
bertahan. Untuk itulah rumah sakit seperti RSI YARSIS kini harus melengkapi 
dirinya dengan bidang marketing yang dulu masih dianggap tabu dalam bila 
dimasukkan  dalam struktur besar rumah sakit. 

Sebagai rumah sakit yang berorientasi pada kemajuan, RSI YARSIS 
melengkapi struktur organisasinya dengan unit Syidamar (Syiar, dakwah dan 
marketing) sebagai unit yang membawa misi pemasaran. Marketing dalam RSI 
YARSIS dikembangakan dengan pendekatan Marketing Public Relations yang 
merupakan perpaduan antara pelaksanaan program dan strategi pemasaran ( 
marketing strategy implementation) dengan aktivitas program kerja Public Relations 
(work program of PR ) dalam upaya meluaskan pemasaran demi mencapai kepuasan 
konsumennya (customer satisfaction). 

Unit Syidamar sebagai bagian dari struktur besar organisasi RSI YARSIS, 
tentunya mengembangkan strategi sendiri dalam mewujudkan misi unit-nya. Melihat 
pada perannya sebagai pemasar rumah sakit, unit ini merumuskan strategi 
fungsionalnya dengan melakukan proses manajemen strategis di mulai proses analisa 
lingkungan sampai pada proses pengendalian strategi. Sebuah perencanaan yang 
matang diharapkan mampu menjadi dasar dalam mewujudkan tujuan organisasi. 
Bagaimana proses perencanaan itu berjalan tentunya akan menentukan rumusan 
strategi yang dihasilkan. Tahapan perencanaan yang tepat akan menghasilkan strategi 
yang tepat pula.  Dengan menggunakan pendekatan manajemen strategis yang 
dilakukan, diharapkan mampu membawa unit Syidamar ini pada rumusan-rumusan 
strategi yang tepat dan selaras dengan objektif organisasi sehingga dapat mewujudkan 
tujuan organisasi. Pilihan strategi merupakan suatu yang kompleks dan bahkan 
merupakan tugas yang beresiko. Selain dituntut untuk bisa efektif dan efisien, sebuah 
strategi  yang digunakan dalam sebuah organiasi diharapkan dapat menjawab 
tantangan dari lingkungan yang kompetitif.  

Melihat latar belakang diatas penulis berusaha meneliti bagaimana proses 
perumusan strategi perencanaan Marketing Public Relations RSI YARSIS diterapkan 
dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.  
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Bila dikaitkan dengan konteks ilmu komunikasi, penelitian ini termasuk dalam 
penelitian komunikator. Komunikasi ( dalam Effendy, 1995:5) didefinisikan sebagai 
proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk 
memberitahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik langsung secara lisan 
maupun tidak langsung melalui media. Dalam penelitian ini, RSI YARSIS berfungsi 
sebagai komunikator yang melakukan proses komunikasi dengan konsep pendekatan 
Marketing Public Relations terhadap komunikan secara langsung tanpa melalui media 
perantara.  

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat 
ditarik rumusan masalah yaitu :  
Bagaimankah penerapan tahapan proses perumusan strategi perencanaan Marketing 
Public Relations RSI YARSIS dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat ? 
 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasar permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini 
bertujuan : 
Untuk mengetahui bagaimana penerapan tahapan proses perumusan strategi 
perencanaan Marketing Public Relations RSI YARSIS dalam meningkatkan 
kepercayaan masyarakat. 
 
D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini akan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut: 
a. Manfaat teoritis  

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan sosial 
pada umumnya, khususnya di bidang manajemen strategi dan 
Marketing Public Relations. 

2. Diharapkan hasil dari penelitian sosial ini dapat memberikan 
gambaran yang nyata mengenai tahapan proses perumusan strategi 
perencanaan Marketing Public Relations RSI YARSIS dalam 
meningkatkan kepercayaan masyarakat.  

b. Manfaat Praktis 
1.  Dapat memberikan data dan informasi tentang tahapan proses strategi 

perencanaan Marketing Public Relations RSI YARSIS lewat beberapa 
metodologi penelitian yang akan digunakan 

2. Berguna untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini 
diperoleh dalam teori dengan kenyataan dalam praktek. 

   
E. Tinjauan Pustaka 

Untuk memahami suatu masalah, kita perlu menggali dan kemudian 
menafsirkan lebih lanjut dan lebih mendalam pokok-pokok pikiran atau pendapat 
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para pakar yang tentu saja memiliki kelebihan dalam menghadapi pengalaman seperti 
ini. Kegiatan ini dapat dilaksanaan dengan tinjauan pustaka.   
1.  Public Relations 

a.  Definisi Public Relations 
Dewasa ini telah banyak perusahaan atau organisasi yang menggunakan Public 

Relations sebagai bagian yang membantu perusahaan atau organisasi dalam 
berkomunikasi dengan publiknya. Menurut (Cutlip:1985), dalam sebuah jurnal 
marketing,  Public Relations telah menjadi sebuah fungsi manajemen yang 
mengidentifikasikan, menimbulkan dan menjaga keuntungan hubungan timbal balik 
antara organisasi dan publiknya yang menjadi penentu perusahaan itu sukses atau 
gagal.  

“Public relations has become the management function that identifies, 
establishes, and maintains mutually beneficial relations between an 
organization and its publics upon whom its success or failure depends.“ ( An-
Tien Hsieh and Chung-Kai Li. 2008.  The Moderating Effect of Brand Image on 
Public Relations Perception and Customer Loyalty. 
www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published/Em
eraldFullTextArticle/Articles/0200260103.html  diakses pada 11 Juli 2009 )  
 
Pada awalnya, Public Relations  didefinisikan sangat sederhana seperti Edward 

L. Berney, dalam bukunya The Engineering of Consent (1955) yang mendefinisikan 
Public Relations sebagai : Inducing the public to have understanding for and good 
will (membujuk public untuk memilik pengertian yang mendukung serta memiliki 
niat baik). 

Lalu beberapa dekade kemudian definisi mengenai Public Relations semakin 
berkembang antara lain:  

a. Definisi Public Relations menurut Horlow : 
Public Relations adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung 
untuk memelihara jalur bersama bagi komunikasi, pengertian dan kerja 
sama antara organisasi dengan publiknya, melibatkan manajemen dalam 
permasalahan, membantu manajemen memperoleh penerangan mengenai 
tanggapan terhadap opini publik dalam melayani kepentingan umum, 
mengangkat manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan 
secara efektif dalam penerangan sebagai sistem peringatan secara dini 
guna membantu mengantisipasi kecenderungan dan menggunakan 
penelitian serta teknik-teknik komuniasi yang sehat dan etis sebagai 
kegiatan utama. (Ruslan, 2007 : 16).  

b. Definisi Public Relations menurut Cutlip-Center-Broom : 
The planned effort to influence opinion through good character and 
responsible performance, based on mutually satisfactory two-way 
communications. Usaha terencana untuk mempengaruhi pandangan 
melalui karakter yang baik serta tindakan yang bertanggung –jawab, 
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didasarkan atas komunikasi dua arah yang saling memuaskan. ( Morissan, 
2008 : 7). 

c.  Definisi Public Relations menurut Public Relations News :  
Public Relations adalah fungsi manajemen yang melakukan evaluasi 
terhadap sikap-sikap public, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur 
seseorang / sebuah perusahaan terhadap publiknya, menyususn rencana 
serta menjalankan program-program komunikasi untuk memperoleh 
pemahaman dan penerimaan public. ( Kasali, 2005 : 7) 

d.  Definisi Public Relations menurut Frank Jefkins :  
Sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik 
itu kedalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua 
khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang 
berlandaskan pada saling pengertian. ( Morissan, 2008 : 8) 

e. Rhenald Kasali (1994) mengutip Jhon R Marston menyebut Public 
Relations sebagai :  
Komunikasi persuasif dan terencana yang dirancang untuk mempengaruhi 
publik yang signifikan. ( Iriantara, 2004 : 44 ) 

Tujuan aktivitas Public Relations yang dijalankan organisasi adalah 
membangun pemahaman publik terhadap organisasi sehingga dapat terbangun 
hubungan yang baik antara organisasi dengan publiknya dan terpelihara pulalah citra 
organisasi tersebut. (Iriantara, 2004: 45)  Hal ini menunjukkan bahwa Public 
Relations adalah fungsi manajemen. Public Relations merupakan fungsi manajemen 
untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja 
yang jelas dan rinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan, hingga 
mengevaluasi hasil-hasil apa yang telah dicapai. Oleh karena itu, Public Relations 
merupakan suatu bidang yang memerlukan perencanaan yang matang. Untuk 
mendukung kerjasama dan terealisasinya perencanaan yang telah ditetapkan, serta 
untuk memperoleh good will dari konsumen dan para pegawainya, maka dibutuhkan  
suatu hubungan yang harmonis baik hubungan ke dalam maupun hubungan ke luar 
perusahaan.  

Hubungan ke dalam, dapat dilakukan dengan mengadakan perbaikan dan 
pembenahan melalui corporate culture building yang berbentuk disiplin, memotivasi, 
meningkatkan pelayanan dan produktifitas kerja. Sedangkan hubungan ke luar yaitu 
dengan berusaha menciptakan kepercayaan dan citra perusahaan sekaligus 
melindungi serta mempertahankan citra produknya. 

b.  Peran Public Relations dalam Pemasaran  
Dalam melakukan fungsinya (melakukan penelitian, mendesain produk, 

mengemas produk,menentukan harga,dan sebagainya), bagian pemasaran 
membutuhkan publisitas media massa bagi produknya. Untuk itu bagian pemasaran 
memerlukan Public Relation untuk menanganinya. Arti publisitas disini tetap 
merupakan upaya pemasaran  yang bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan 
pelanggan atas produk konsumen.  
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Dalam perspektif Public Relations, kegiatan tersebut adalah Marketing 
Relations.  Dengan demikian, Marketing Relations menjadikan masyarakat 
konsumen, baik yang sudah memakai produk tersebut maupun yang belum, sebagai 
target khalayaknya. Selain itu konsep lainnya yang cukup sering digunakan dalam 
pemasaran adalah Costumer Relations, yaitu segala kegiatan yang dilakukan 
perusahaan untuk mempertahankan konsumen yang sudah ada atau konsumen yang 
sudah menjadi pelanggan tetap.  Beberapa perusahaan menjadikan Marketing 
Relations dan Costumer Relations sebagai salah satu bagian dari banyak hubungan 
organisasi dengan khalayak lainnya, dalam hal ini pemasaran menjadi bagian dari 
fungsi Public Relations yang lebih luas. ( Morissan, 2008: 21)  

 Selain itu, dalam pemasaran kita mengenal istilah Bauran pemasaran  atau 
Marketing Mix,  yang terdiri dari: 

a. Product 
Produk merupakan hasil yang dikeluarkan oleh perusahaan yang 
kemudian didistribusikan kepada konsumen. Perusahaan memperkenalkan 
produk, merek, kemasan dan identitas lainnya yang melekat pada produk 
yang membedakan produk tersebut dengan produk yang lain.  

b. Price 
Harga yang ditetapkan pada brand tertentu merupakan pesan yang 
mengindikasikan bagaimana suatu brand dibanding brand pesaing dalam 
hal kualitas dan status. Itulah sebabnya harga sering kali digunakan untuk 
membedakan sebuah brand.  

c. Place 
Tempat dimana produk didistribusikan dapat mengirimkan pesan yang 
kuat. Ada perbedaan yang besar antara tempat yang satu dengan yang 
lainnya. 

d. Promotion 
Promosi (promotion) menurut Daniel Yadin bertujuan untuk 
menginformasikan produk kepada konsumen dan mempengaruhi 
konsumen untuk membelinya. Melalui promosi ini informasi yang 
diberikan mengenai keberadaan produk dapat menarik perhatian dan minat 
khalayak sasaran dari penjualan produk itu sendiri. Promosi merupakan 
alternative atau cara baru yang lebih baik dalam penyampaian informasi. 
Selain itu tujuan utama promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi 
dan membujuk serta mengingatkan pelanggan tentang perusahaan dan 
bauran pemasarannya. 
Promotion (promosi) sebagai salah satu komponen Bauran Pemasaran 
(Marketing Mix) terdiri dari kegiatan-kegiatan yang terdiri dari: 

1. Iklan (Advertising) adalah semua bentuk penyajian dan promosi non 
personal atas ide, barang, atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan 
sponsor tertentu. Periklanan merupakan salah satu bentuk khusus 
komunikasi untuk memenuhi pemasaran. Untuk dapat menjalankan 
fungsi pemasaran maka yang harus dilakukan dalam periklanan 
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harus lebih dari sekedar memberikan informasi kepada khalayak. 
Periklanan harus mampu membujuk khalayak ramai agar berperilaku 
sedemikian rupa sesuai dengan strategi pemasaran perusahaan untuk 
memcetak penjualan dengan keuntungan. Periklanan harus mampu 
mengarahkan konsumen membeli produk-produk yang dirancang 
departemen pemasaran, sehingga diyakini dapat memenuhi 
kebutuhan pembelinya.  

2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) adalah berbagai insentif 
jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli 
suatu produk atau jasa dengan keuntungan. Promosi penjualan 
menurut Basu Swasta dan Irawan dalam Manajemen Pemasaran 
Modern adalah salah satu strategi komunikasi pemasaran yang 
digunakan untuk merangsang pembelian segera dari konsumen. 
Promosi penjualan yang dilakukan perusahaan dapat berupa 
pemberian hadiah untuk setiap pembelian produk, pemberian diskon 
atau potongan harga, mengadakan undian atau kontes, kupon 
berhadiah dan peragaan  

3. Public Relations (PR) adalah berbagai program secara menyeluruh 
yang dirancang untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan 
sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan dalam rangka 
mempromosikan produk perusahaan dan melindungi citra 
perusahaan. 

4. Penjualan Personal (Personal Selling) adalah interaksi langsung 
dengan satu calon pembeli atau lebih dengan tujuan melakuakn 
presentasi, menjawab pertanyaan dan menerima pesanan untuk 
membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga 
mereka kemudian akan mencoba membelinya. (Kotler, 2002: 704) 

Sehingga dalam hal ini bisa dilihat bahwa  Public Relations 
merupakan salah satu unsur bauran promosi sehingga hubungan 
antara Public Relations dan pemasaran tampak jelas. (lampiran 2)  

Belakangan ini pentingnya fungsi Public Relations sudah diakui banyak 
perusahaan, karena itu perusahaan yang bijak akan mengambil langkah-langkah 
konkret untuk mengelola hubungannya dengan unsur-unsur penting dalam 
masyarakat. Keterbatasan alat-alat komunikasi korporat dan media lainnya juga 
memberi peluang bagi pemanfaatan Public Relations secara lebih optimal. 

Sebagian perusahaan mempunyai bagian Public Relations sendiri yang bertugas 
memonitor sikap masyarakat dan mendistribusikan informasi dan komunikasi agar 
terbangun goodwill. Apabila muncul publikasi yang negatif, bagian Public Relations 
akan mengambil posisi di depan dan mencoba mengatasi masalah. Public Relations 
yang baik justru memusatkan usahanya untuk memberi saran-saran pada manajemen 
puncak agar menerapkan berbagai program positif dan mengurangi praktek-praktek 
buruk sehingga dengan demikian publikasi negatif dapat dicegah.  
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Fungsi utama Public Relations adalah : 

1) Hubungan dengan Pers (Press Relations) 
Menyajikan berita dan informasi dengan cara sepositif mungkin. Menempatkan 
informasi yang patut dijadikan berita ke media berita untuk menarik perhatian 
terhadap orang, produk, jasa atau organisasi. 

2) Publisitas produk (Product Publicity) 
Mensposori berbagai program yang dapat mempublikasikan produk tertentu. 

3) Komunikasi perusahaan (Corporate Communication) 
Meningkatkan pengertian dalam organisasi melalui komunikasi internal dan 
eksternal 

4) Lobi (Lobbying) 
Menjalin hubungan erat dengan para penentu kebijakan dan kalangan legislatif 
serta undang-undang tertentu. 

5) Konseling (Counseling) 
Memberi saran manajemen tentang isu-isu publik dan bagaimana perusahaan 
mesti menyikapinya serta tentang citra perusahaan. (Sulaksana, 2003:124). 
 

2. Marketing Public Relations 
      a. Definisi Marketing Public Relations 

Menurut The American Marketing Association, definisi marketing adalah : 
 

”An organizational function and a set of processes for creating, 
communicating, and delivering value to customers and for managing customer 
relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders. Fungsi 
organisasi dan satu set proses dalam mencipatakan komunikasi dan 
menyampaikan nilai kepada konsumen dan untuk me-manage hubungan baik 
dengan  konsumen dengan cara yang saling menguntungkan antara organisasi 
dengan stakeholdernya” ( Philips Kotler. Strategic Marketing for Health-care 
Organizations : an introduction to network management. www.diesel-
ebooks.com/cgi-bin/item diakses tanggal 7 Desember 2009) 

 
Pada Era tahun 70-an Philip Kotler memuncukan  konsep Mega Marketing yang 

memadukan  antara kekuatan PR dan Marketing Mix ( Product, Price, Promotion dan 
Placement) . Kotler mendefinisikan Mega Marketing sebagai : Aplikasi koordinasi 
secara terencana atas unsur-unsur ekonomi, psikologi, politik dan ketrampilan Public 
Relations untuk memperoleh simpati (kerja sama) dari pihak-pihak terkait agar dapat 
beroperasi atau masuk ke pasar tertentu. ( Kasali, 2005:12 ) 

 Kemudian Thomas L. Harris (1991) melalui bukunya The Markerter’s Guide to 
Public Relations mengembangkan konsep marketing yang telah ada dengan 
memunculkan istilah Marketing Public Relations yang merupakan pengembangan 
tahap berikutnya dari konsep sebelumnya ( Mega marketing milik Philip kotler). 
Konsep Marketing Public Relations adalah :  
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    “Marketing Public Relations is the process of palnning and evaluating programs, 
that encourage purchase and customer through credible communication of 
information and impression that identify companies and their products with the 
needs, concerns of customers”(suatu proses perencanaan dan pengevaluasian 
program-program yang merangsang penjualan dan pelanggan. Hal tersebut 
dilakukan melalui pengkomunikasian informasi yang kredibel dan kesan-kesan 
yang dapat menghubungkan perusahaan, produk dengan kebutuhan serta 
perhatian pelanggan).  (Ruslan,  1998: 239) 

 
Berdasarkan pengertian Marketing Public Relations tersebut secara garis besar 

terdapat tiga taktik ( three ways strategy )untuk melaksanakan program dalam 
mencapai goals atau tujuan, yaitu pertama : Public Relations merupakan potensi 
penyandang suatu taktik pull strategy (menarik), kedua adalah kekuatan (power) 
sehingga menyandang push strategi (untuk mendorong) dalam hal pemasaran. Dan 
taktik ketiga, pass strategy sebagai upaya mempengaruhi atau menciptakan opini 
publik yang menguntungkan. (Ruslan, 1998: 240) 

 Pemasaran (marketing) disini tidak lagi dalam arti sempit, tetapi berkaitan 
dengan aspek-aspek perluasan pemasaran (make a marketing) atas suatu produk 
barang atau jasa yang diluncurkan maupun yang dikaitkan dengan “perluasan” suatu 
pengaruh tertentu (makes an influence) dari suatu kekuatan (power) lembaga atau 
terkait dengan citra dan identitas suatu perusahaan (corporate image and identity), 
termasuk aspek lainnya yaitu pass strategy sebagai upaya untuk menciptakan citra 
publik yang ditimbulkan melalui kegiatan (breakthought the gate keeper), dan 
partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (community relations) atau tanggung 
jawab sosial (sosial responsibility) serta keperdulian terhadap masalah-masalah yang 
berkaitan dengan kondisi sosial dan lingkungan hidup. (Ruslan, 1998: 240) 

Marketing Public Relations merupakan konsep yang muncul dalam memasuki 
era globalisasi yang penuh dengan persaingan, yaitu penggabungan antara fungsi 
pemasaran dan kekuatan Public Relations. Mereka mempunyai kedudukan yang sama 
dan saling bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan pemasaran. Falsafah dasar 
suksesnya pemasaran sebenarnya tetap sederhana saja yaitu pentingnya memuaskan 
konsumen. Implementasinya yaitu konsumen merupakan value maximizer.  

Marketing Public Relations merupakan perpaduan (sinergi) antara pelaksanaan 
program dan strategi pemasaran ( marketing strategy implementation) dengan 
aktivitas program kerja Public Relations (work program of PR ) dalam upaya 
meluaskan pemasaran demi mencapai kepuasan konsumennya (customer 
satisfaction). (Ruslan, 1998: 243) 

Marketing Public Relations penekanannya bukan pada selling (seperti pada 
kegiatan periklanan), namun peran pemberian informasi, pendidikan, dan upaya 
peningkatan pengertian lewat penambahan pengetahuan mengenai suatu 
produk/jasa/perusahaan akan lebih kuat dampaknya dan agar lebih lama diingat oleh 
konsumen. Dengan tingkatan komunikasi yang lebih intensif dan komprehensif bila 
dibandingkan dengan iklan, maka Marketing Public Relations merupakan suatu 
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konsep yang lebih tinggi dan lengkap dari iklan yang biasa. Kombinasi antara 
Marketing Public Relations dengan iklan, dapat senantiasa dilakukan untuk 
memperkuat kegiatan penampilan perusahaan. Marketing Public Relations 
memberikan penekanan pada aspek manajemen dari pemasaran dalam bentuk suatu 
produk atau jasa secara profesional dengan memperhatikan kesejahtraan konsumen. 

Praktik Marketing Public Relations pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan 
yang terencana dan suatu usaha yang terus menerus untuk dapat mamantapkan dan 
mengembangkan itikad baik (goodwill) dan pengertian yang timbal balik (mutual 
understanding) antara suatu organisasi dengan masyarakat. Pada era globalisasi ini, 
peran dari Marketing Public Relations menjadi semakin penting karena itikad baik 
(good will) menjadi suatu bagian dari profesionalisme yang pasti akan terbentuk 
karena pembentukan simpati konsumen secara efektif dan efisien sudah merupakan 
keharusan di mana tingkat kompleksitas dan pemuasan kebutuhan konsumen sudah 
mencapai tingkat yang sangat canggih dalam kegiatan pengemasannya. 

Profitabilitas perusahaan bergantung langsung pada kemampuan perusahaan 
mengidentifikasi dan kemudian memuaskan kebutuhan konsumen. Semakin baik 
mereka memahami faktor-faktor yang menggerakkan perilaku konsumen, semakin 
besar kemampuan pemasar mengembangkan strategi pemasaran yang efektif 
memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, perlunya Marketing Public 
Relations yaitu untuk mengetahui keadaan konsumen. 

Cakupan ruang lingkup pekerjaan Marketing Public Relations, yaitu: 
1) Membangun posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar, 
2) Membangun kepercayaan dan keyakinan konsumen, 
3) Membangun, meluncurkan kembali dan reposisi dari produk-produkyang sudah 

jenuh, 
4) Membangun komunikasi dari manfaat produk-produk yang sudah lama, 
5) Dapat mengikutsertakan karyawan dan masyarakat untuk lebih mengenal produk 

perusahaan, 
6) Membangun dan memantapkan perhatian atas suatu kategori produk,  
7) Membangun pasar baru dan pasar yang lemah, 
8) Mengembangkan daya jangkau iklan, 
9) Mengatasi resistensi dari konsumen terhadap iklan, 
10) Membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan masalah 

keuangan yang ada kaitannya dengan pemasaran, 
11) Membangun berita yang postif sebelum kegiatan periklanan diadakan, 
12) Membuat iklan menjadi lebih berharga pesan-pesannya, 
13) Memberikan suplementasi terhadap kegiatan iklan dengan mengkomunikasikan 

manfaat produk, 
14) Menyampaikan cerita mengenai produk dalam bentuk yang lebih mendalam, 
15) Menambah eksposur dari produk-produk yang tidak dapat diiklankan kepada 

konsumen, 
16) Dapat mempengaruhi opinion leaders, 
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17) Dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kampanye sales promotions (promosi 
penjualan), 

18) Dapat dipakai mengidentifikasi perusahaan dan produk dengan perbedaan etnik 
yang ada, 

19) Dapat dipakai dalam meningkatkan brand awareness. (Kasali, 2005: 13) 
 b. Strategi  Marketing Public Relations 
Dalam buku Value-Added Public Relations : The Secret Weapon of Integrated 

Marketing (1998), Marketing Public Relations diartikan sebagai :  
“Marketing Public Relations is the use of Public Relations strategies and 
techniques to achieve marketing objectives. The purpose of MPR is to gain 
awareness, stimulate sales, facilitate communication, and build relationship 
between consumers and companies and brands. The principal functions of MPR 
are the communication of credible information, the sponsorship, and the support 
of causes that benefit society” 
 
(Marketing Public Relations adalah penggunaan strategi dan teknik-teknik 
kehumasan untuk mencapai sasaran pemasaran. Tujuan Marketing Public 
Relations adalah mendapatkan pengenalan, mendorong penjualan, memudahkan 
komunikasi, dan membangun hubungan antara konsumen dan perusahaan dan 
produkny. Fungsi utama Marketing Public Relations adalh komunikasi atas 
informasi yang kredibel, sponsorship, serta mempeelihatkan kepedulian yang 
memberikan manfaat kepada masyarakat) ( Alifahmi, 2008: 44) 

 
Berdasarkan definisi Marketing Public Relations tersebut, sebenarnya bidang 

Marketing Public Relations melintasi dan menggabungkan setidaknya tiga disiplin 
ilmu dan profesi : strategi, pemasaran dan kehumasan.( Alifahmi, 2008: 44) 

Gambar 1.1 
Segitiga Emas  Strategic Marketing Public Relations 
 

 
 
                                                   Strategic/corporate 
              Spirit                                                                                          

sense                               
                                                     Strategi Marketing 

Public Relations                                      
                             Marketing                               Public Relations 

 
 

Gambar segitiga emas Marketing Public Relations diatas, memperlihatkan 
keterkaitan tiga aspek utama itu, yaitu strategis atau korporat, pemasaran dan 
kehumasan. Irisan ketiganya menghasilkan Humas Pemasaran Strategis (Strategic 
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Marketing Public Relations) yang penjabarannya perlu dilaksanakan hingga jenjang 
fungsional dan taktis operasional.  

Aspek strategis biasanya terkait dengan ilmu manajemen strategis (strategic 
management) yang berurusan dengan strategi bisnis atau korporat. Terkait fungsi 
pemasaran strategis (Strategic Marketing) dan kehumasan strategis (Strategic 
Marketing Public Relations) diharapkan mampu menjabarkan visi, misi, nilai-nilai 
budaya perusahaan, dan strategi korporat ke dalam strategi fungsional hingga 
operasional Marketing Public Relations agar konsisten dengan strategi koorporat. 
Hasilnya adalah perspektif Humas Pemasaran Strategis (Strategic Marketing Public 
Relations) yang tidak terkurung hanya pada persoalan operasional dan teknis sehari-
hari.( Alifahmi, 2008: 45) 

Rosady Ruslan dalam bukunya Manajemen Humas dan Manajemen 
Komunikasi Konseptual menerangkan bahwa Marketing Public Relations berasal dari 
penggabungan tanggung jawab dan kerja sama antara pejabat Public Relations dan 
masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, dapat dilakukan melalui 
berbagai macam aspek-aspek pendekatan serta strategi komunikasi Public Relations 
yaitu:  
a) Strategi operasional 

Melalui pelaksanaan program Public Relations yang dilakukan dengan 
pendekatan kemasyarakatan (sociologi approach), melalui mekanisme sosial 
kultural dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada 
cermin opini publik atau kehendak masyarakat yang terekam pada setiap berita 
atau surat pembaca yang dimuat di berbagai media massa.  

b) Pendekatan persuasif dan edukatif 
Fungsi Public Relations adalah menciptakan komunikasi dua arah timbal balik 
dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada pihak publiknya baik 
bersifat mendidik dan memberikan penerangan, maupun dengan melakukan 
pendekatan persuasif agar tercipta saling pengertian, pemahaman, toleransi, 
menghargai dan sebagainya. 

c) Pendekatan tanggung jawab sosial Public Relations 
Dengan menumbuhkan sikap bahwa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 
tersebut bukan hanya memperoleh keuntungan sepihak dari publik sasarannya, 
tetapi memperoleh keuntungan bersama, yang terampil dalam memadukan 
keuntungan dengan motivasi tanggung jawab sosial. 

d) Pendekatan kerjasama 
Berupaya membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan berbagai 
kalangan, baik ditujukan ke luar maupun ke dalam untuk meningkatkan 
kerjasama. 

e) Pendekatan integratif dan koordinatif 
Peran yang lebih luas dari Public Relations adalah ikut berpartisipasi dalam 
menunjang program pembangunan nasional dan mewujudkan ketahanan nasional 
di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. (Ruslan, 
2007: 142-143). 
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Dari penerapan di atas, aspek pendekatan strategi komunikasi dapat 
disimpulkan bahwa peran Public Relations diberbagai kegiatan di lapangan 
mencakup kegiatan menginformasikan, menerangkan, menyarankan, membujuk, 
mengundang, serta menyakinkan agar fungsi dan strategi manajemen berhasil. Public 
ralations perlu mengetahui arah dan tujuan perusahaan secara jelas termasuk filisofi, 
maksud pendirian serta eksistensi perusahaan tersebut di mata masyarakat. 
Melakukan analisis data dan informasi serta sumber publikasi lainnya, memenuhi visi 
dan misi perusahaan dalam menentukan strategi atas objektifitas jangka panjang yang 
selaras dengan perencanaan jangka pendek. Mengembangkan publikasi perusahaan 
atas lingkungan eksternal baik segi kompetisi, motivasi, persepsi, opini serta 
penilaian secara umum. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan dibutuhkannya taktik dan strategi  
Marketing Public Relations dalam tatanan baru organisasi atau perusahaan. Faktor 
tersebut antara lain: 
a) Meningkatnya biaya promosi periklanan yang tidak seimbang dengan hasil 

keuntungan yang diperoleh dan keterbasan tempat, 
b) Persaingan yang ketat dalam promosi dan publikasi, baik melalui media 

elektronik maupun media cetak dsb, 
c) Selera konsumen yang cepat mengalami perubahan dalam waktu relatif pendek 

(tidak loyal) karena banyaknya pilihan atau substitusi atas produk yang 
ditawarkan di pasaran, 

d) Makin menurunnya perhatian atau minat konsumen terhadap tayangan iklan, 
karena pesan dalam iklan yang kini cenderung berlebihan dan membosankan 
perhatian konsumennya. (Ruslan, 2007: 252) 

Target ini dapat tercapai melalui kiat, taktik, dan strategi Marketing Public 
Relations, yaitu sebagai berikut: 
a) Melibatkan konsumen dalam pelaksanan rancangan program kerjanya. 
b) Cepat tanggap terhadap informasi dan pelayanan yang memang dibutuhkan 

konsumennya. 
c) Proaktif dalam partisipasinya terhadap program yang diselenggarakan oleh pihak 

lembaga pemerintah, dan berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. 
(Ruslan, 2007: 256). 

Target dan tujuan yang hendak dicapai dalam strategi Marketing Public 
Relations harus sejalan dengan bagian pemasaran (marketing) dan tujuan pemasaran 
(marketing objective) misalnya melalui upaya untuk memuaskan bagi pihak 
pelanggan (customer satisfaction). Untuk mendapatkan customer satisfaction tersebut 
terlebih dahulu dibutuhkan suatu customer trust (kepercayaan konsumen) melalui 
pembinaan dan pemeliharaan agar konsumen tetap loyal dan tidak berpaling kepada 
produk pesaing. 

Selain itu, menurut Kotler (1993:268) peranan Marketing Public Relations 
dalam upaya mencapai tujuan utama organisasi atau perusahaan dalam berkompetisi, 
secara garis besarnya yaitu sebagai berikut: 
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a) Menumbuh kembangkan kesadaran konsumennya terhadap produk yang tengah 
diluncurkan, 

b) Membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan atau manfaat 
(benefit) atas produk yang ditawarkan/ digunakan, 

c) Mendorong antusiasme (sales force) melalui suatu artikel sponsor tentang 
kegunaan dan manfaat suatu produk, 

d) Menekan biaya promosi iklan komersil, baik di media elektronik maupun media 
cetak dsb, demi tercapainya efisiensi biaya, 

e) Komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen termasuk upaya 
mengatasi keluhan-keluhan (complaint handling) dll demi tercapainya kepuasan 
pihak pelanggan, 

f) Membantu mengkampanyekan peluncuran produk–produk baru dan sekaligus 
merencanakan perubahan posisi produk yang lama, 

g) Mengkomunikasikan secara terus menerus melalui media Public Relations 
(House Public Relations Journal) tentang aktivitas dan program kerja yang 
berkaitan dengan kepedulian sosial dan lingkungan hidup, agar tercapai publikasi 
yang positif di mata masyarakat/publik, 

h) Membina dan mempertahankan citra perusahaan atau produk barang dan jasa, 
baik segi kuantitas maupun kualitas pelayanan yang diberikan kepada 
konsumennya, 

i) Berupaya secara proaktif dalam menghadapi suatu kejadian yang mungkin akan 
mucul di masa mendatang. (Ruslan, 2007 :254). 

Dalam mempertimbangkan kapan dan bagaimana menggunakan Marketing 
Public Relations, manajemen harus menetapkan tujuan pemasaran, memilih pesan 
dan sarana Public Relations, menetapkan rencana tersebut dengan hati-hati dan 
mengevaluasi hasilnya. 

a) Menetapkan tujuan pemasaran 
Dalam menetapkan tujuan pemasaran, manajemen perlu memperhatikan 

sumbangan Marketing Public Relations pada tujuan-tujuan berikut: 
1) Membangun kesadaran 

Marketing Public Relations dapat menempatkan cerita di media untuk 
menarik perhatian suatu produk, jasa, organisasi, atau ide. 

2) Membangun kredibilitas 
Marketing Public Relations dapat menambah kredibilitas dengan 
mengkomunikasikan pesan dalam suatu konteks editorial. 

3) Mendorong wiraniaga dan penyalur 
Marketing Public Relations dapat membantu mendorong antusiasme 
wiraniaga dan penyalur. 
 

4) Mengurangi biaya promosi 
Marketing Public Relations membutuhkan lebih sedikit biaya daripada pos 
langsung atau media iklan. 

b) Memilih pesan dan sarana Public Relations 
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Setelah menentukan tujuan Marketing Public Relations, manajer 
kemudian mengidentifikasi atau mengembangkan pesan yang menarik untuk 
diceritakan tentang produk tersebut. Jika jumlah pesan mengenai produk 
tersebut tidak mencukupi, perlu diciptakan berita bagi produk itu. Setelah 
pesan dibuat, diperlukan media apa yang sesuai untuk menyampaikan dan 
cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. 

c) Menetapkan rencana Marketing Public Relations 
Penerapan publisitas perlu kehati-hatian seperti halnya menempatkan 

pesan dalam media. Pesan yang biasa saja mungkin sulit ditempatkan di 
media, namun salah satu aset utama ahli publikasi adalah hubungan pribadi 
mereka dengan editor media sehingga pesan tersebut dapat menjadi luar biasa. 

d) Mengevaluasi hasil Marketing Public Relations  
Kontribusi Marketing Public Relations terhadap besarnya laba sulit 

diukur, karena Marketing Public Relations digunakan bersama dengan kiat 
promosi lain. Jika digunakan sebelum kiat lain dijalankan, kontribusinya lebih 
mudah dievaluasi, misalnya dengan banyaknya paparan, perubahan 
kesadaran/pemahaman/sikap,atau kontribusi penjualan dan laba. (Purnama, 
2002: 179-182) 

3. Manajemen Strategi  
Stephen robbins (1990) mendefinisikan strategi sebagai:  
“The determinations of the basic long-term goals dan objectives of an 
enterprise, and the adoption of course of action and the allocation of resources 
necessary for carrying out this goals, Penentuan tujuan jangka panjang 
perusahaan dan memutuskan arah tindakan serta mendapatkan sumber-sumber 
yang diperlukan untuk mencapai tujuan” (Morissan, 2008 : 152 ). 

 
Sedangkan J.L. Thompson (1995) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk 

mencapai sebuah hasil akhir baik hasil akhir menyangkut tujuan adan sasaran 
organisasi. Ada strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi 
kompetitif untuk masing-masing aktivitas. Sementara itu strategi fungsional 
mendorong secara langsung strategi kompetitif . ( Oliver, 2001 : 2)  

Strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang dasar dari suatu 
organisasi dan pemilihan alternative tindakan dan alokasi sumber daya yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. ( Dr. Markus Waseso Suharyono, 
Perencanaan Strategi. Jurnal PERSI 2004 hal 14 ) Strategi menekankan pada aksi 
atau tindakan untuk mencapai suatu tujuan dan juga pada tujuan itu sendiri. Konsep 
strategi mencakup komponen perencanaan dan pengambilan keputusan dan dengan 
menggabungkan keduanya yang dikenal sebagai perencanaan besar. 

Strategi merupakan suatu perencanaan kegiatan yang komperehensif yang 
menentukan petunjuk dan pengarahan yang kritis terhadap pengalokasian sumber 
daya untuk mencapai sasaran jangka panjang organisasi. Hal ini merupakan kegiatan 
tentang apa yang harus dilakukan untuk menjamin kesejahteraan organisasi dan sub 
sistim lainnya. Pilihan strategi merupakan suatu yang komplek dan bahkan 
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merupakan tugas yang beresiko. Beberapa strategi yang digunakan oleh organisasi 
diharapkan dapat mengikuti dan menjawab tantangan dari lingkungan yang 
kompetitif.  

Mintzberg menawarkan lima kegunaan dari kata strategi yaitu :  
a)  Sebuah rencana : suatu arah tindakan yang diinginkan secara sadar; 
b)  Sebuah cara : suatu manuver spesifik yang dimaksudkan untuk mengecoh lawan 

atau kompetitor; 
c)   Sebuah pola : dalam suatu rangkaian tindakan; 
d)   Sebuah posisi : suatu cara menempatkan ornganisasi dalam sebuah lingkungan; 
e)   Sebuah perspektif : suatu cara yaang terintegrasi dalam memandang dunia 

(Oliver, 2001 : 2). 
Manajemen strategis merupakan upaya organisasi untuk bisa menyelaraskan 

dirinya dengan lingkungan. Dalam mengelola organisasi tidak lagi memadai bila 
hanya mengandalkan intuisis, termasuk mengandalkan intuisis dalam menyususn 
siasat berbisnis. (Iriantara, 2004 : 11)  Seperti yang diungkapkan oleh Bruce 
Henderson dari Boston Consulting Group, strategi yang dirumuskan secara intuitif 
menjadi tidak memadai lagi karena perusahaan semakin membesar, lapis-lapis 
manajemen semakin bertambah, dan lingkungan berubah secara substansial.  

Manajemen strategis tidak dapat  diterapkan pada organisasi atau perusahaan 
yang cenderung tertutup. Pelaksanaan managemen strategis membutuhkan 
keterbukaan agar dapat dilaksanakan dengan baik. Kinkead-winokur (1992) 
mendefinisikan manajemen strategis sebagai :  

“A process that enables any organitazion-company, association, nonprofit or 
government agency-to identify its long-term opportunities and threats, mobilize 
its assets to address them and carry out a successful implementation 
strategy”Artinya :  Suatu proses yang memungkinkan setiap organisasi-
perusahaan, asosias, lembaga non profit dan pemerintah mengenal peluang dan 
ancaman jangka panjang mereka, memobilisasi seluruh asset untuk menangkap 
peluang dan menghadapi tantangan, serta menangkappeluang dan menghadapi 
tantangan, serta menerapkan satu strategi pelaksanaan yang berhasil” ( 
Morissan, 2008 : 152-153). 

 
Sedangkan Rowe et.Al dalam (Robson, 1997:6) menyatakan manajemen 

strategis adalah proses untuk menyelaraskan kemampuan internal organisasi dengan 
peluang dan ancaman yang dihadapinya dalam lingkungannya. (Iriantara, 2004: 12).  

Menurut  Hari Lubis (1992: 1), manajemen strategis adalah proses iteratif yang 
kontinyu untuk menyelaraskan organisasi secara keseluruhan terhadap 
lingkungannya. Menurut definisi diatas, maka Hari Lubis menjelaskan bahwa 
manajemen strategis adalah serangkaian tindakan yang dimulai dari analisis 
lingkungan, penetapan arah organisasi, perumusan strategi organisasi, implementasi 
strategi organisasi serta evaluasi dan pengendalian organisasi. (Iriantara, 2004 : 3).  

Kemudian Hari Lubis (1992: 1) juga menyebutkan beberapa manfaat penerapan 
manajemen strategis seperti :  
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a) Mendeteksi masalah sebelum terjadi 
b) Membuat para manajer menjadi lebih berminat terhadap organisasi  
c) Membuat organisasi lebih rensponsif dan waspada terhadap perubahan 
d) Mengarahkan segala upaya untuk menuju objektif oranisasi 
e) Merangsang munculnya kerjasama dalammenjawab permasalahan dan dalam 

memanfaatkan peluang. (Iriantara, 2004 : 13) 
                                                            Gambar 1.2 

Model Usur-Unsur Manajemen  Strategis  
                              Memahami situasi strategis  

Formulasi strategi                                                                   sering disebut 
                                                                                                   taktik 
                                                                                                 
 
                                        Sumber : Robson, 1997: 26 
 
 
Seperti yang sudah diungkapkan, manajemen strategis sebagai proses 

merupakan rangkaian tindakan yang dimulai dari analisis lingkungan sampai evaluasi 
dan pengendalian strategi. Terdapat beberapa model yang menunjukkan proses 
manajemen strategis tersebut. Pada umumnya menunjukkan bagaimana proses 
manajemen strategis tersebut diawali dengan analisis lingkungan, baik lingkungan 
internal maupun lingkungan eksternal organisasi sampai pada evaluasi dan 
pengendalian, yang kemudian dimulai lagi dengan analisis lingkungan.  
                  Gambar 1.3 

Proses Manajemen  Strategis 
 

 
 
 
 
Sumber : S. B. Hari Lubis, 1992 : 2 
 

Langkah-langkah yang juga merupakan elemen-elemen manajemen strategis ini 
saling berinteraksi. Analisis lingkungan tidak akan ada artinya bagi organisasi bila 
tidak dilanjutkan dengan perumusan strategi. Begitu juga dengan rumusan strategi tak 
akan ada artinya bila tidak diimplementasikan. Implementasi tersebut tidak akan 
memberi hasil yang memuaskan bila tidak dilakukan kontrol dan evaluasi. Karena itu 
umpan balik dari setiap tahapan / elemen proses manajemen strategis menjadi 
penting.  
a.  Analisis Lingkungan  

Analisis lingkungan merupakan proses pemantauan lingkungan organisasi 
untuk mengidentifikasi ancaman maupun kesempatan (saat ini dan masa depan) 
yang mungkin berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai 
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tujuannya. Yang dimaksud lingkungan adalah semua elemen di dalam maupun di 
luar organisasi yang dapat mempengaruhi  keberhasilan organisasi dalam 
mencapai tujuannya.  

Dengan menganalisis lingkungan, maka organisasi mendapatkan manfaat:  
a) memiliki informasi mengenai kecenderungan lingkungan (yang berkaitan 

dengan keseluruhan organisasi 
b) memiliki informasi mengenai lingkungan manajemen puncak dan pimpinan 

divisi (integrated strategic planning)  
c) memiliki informasi lingkungan yang relevan dengan kinerja suatu fungsi 

(function oriented). (Iriantara, 2004 : 15) 
Analisis lingkungan pada dasarnya untuk mengetahui faktor-faktor strategis 

yang sangat penting bagi masa depan organisasi.  Faktor-faktor tersebut biasa 
disebut dengan SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, Threats- 
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan dan kelemahan pada 
lingkungan internal organisasi, sedangkan peluang dan ancaman pada lingkungan 
eksternal organisasi. 

Analisis lingkungan dilakukan dengan tujuan utama adalah untuk melihat 
kemungkinan-kemungkinan peluang yang bisa muncul atau peluang-peluang 
ancaman yang bisa terjadi akibat perubahan lingkungan. Analisis juga dilakukan 
terhadap  kekuatan  dan kelemahan yang dimiliki organisasi untuk melihat 
seberapa besar organisasi dapat memanfaatkan peluang yang ada atau 
mengantisipasi ancaman dan tantangan yang muncul. ( Dirgantoro, 2001 : 12) 

Secara umum lingkungan organisasi adalah lingkungan umum, lingkungan 
operasional dan lingkungan internal. ( Iriantara, 2004 : 15) Untuk menganalisis 
lingkungan umum adalah dengan melihat kecenderungan dari keempat 
lingkungan sosial, yakni lingkungan ekonomi, teknologi,  politik-hukum, dan 
sosiokultural. Untuk menganalisis lingkungan operasional adalah dengan 
memperhatikan kompetitor  sedangkan untuk menganalisis lingkungan internal 
adalah dengan melihat sisi sumberdaya, struktur dan kultur.  

b.  Penetapan Arah Pengembangan Organisasi 
Secara sederhana visi adalah apa yang ingin dicapai organisasi pada masa 

depan. Sedangkan misi merupakan maksud dari pendirian organisasi tersebut 
yang mencerminkan arah  perkembangan organisasi secara umum. Sedangkan 
arah perkembangan yang lebih spesifik dicantumkan dalam objektif organisasi. 
Ketiga hal tersebut menjadi pedoman dalam pengembangan organisasi dan 
mendasari perumusan strategi yang akan dijalankan oleh organisasi tersebut. Visi, 
misi, dan objektif organisasi tersebut bagaimana pun tidak bisa dilepaskan dari 
kondisi lingkunganya. ( Iriantara, 2004 : 25 ) 

Menetapkan visi dimaksudkan  untuk memberikan  arah tentang akan 
menjadi apa atau seperti apa organisasi di masa yang akan datang. Atau secara 
lebih ringkas suatu pandangan ke depan tentang perusahaan. Misi akan secara 
spesifik menekankan tentang produk yang diproduksi, pasar yang dilayani dan 
hal-hal lain yang secara spesifik berhubungan langsung dengan bisnis.  Objektif 
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lebih kepada penetapan target secara spesifik dan sedapat mungkin terukur, yang 
ingin dicapai oleh perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu. ( Dirgantoro, 
2001 : 12-13 ) 

c.  Perumusan Strategi  
Perumusan strategi merupakan keputusan mengenai jalan yang akan 

ditempuh untuk mencapai apa yang  sudah ditetapkan  dalam objektif. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor lingkungan sosial, 
operasional dan internal, kemudian dengan mempertimbangkan objektif, maka 
ditetapkan strategi untuk mencapai objektif tersebut. Pilihan strategi tersebut 
biasanya didasarkan  pada peluang strategi tersebut mampu mewujudkan objektif. 
Ketika merumuskan strategi, tersedia banyak alternatif strategi untuk mencapai 
objektif, namun tentu kita harus memilih strategi mana yang paling tepat dengan 
mempertimbangakan lingkungan sosial, operasional dan internal organisasi. ( 
Iriantara, 2004 : 28 ) 

Pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengkaitkan antara perumusan 
strategi dan analisis lingkungan, menurut Hari Lubis ( 1992: 25) antara lain 
dengan Critical Question Analysis dan Analisis SWOT.  Analisis SWOT ini 
dilakukan untuk melakukan analisis terhadap kondisi organisasi, lalu 
menyeimbangakan kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal organisasi 
dengan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi.  

Hasil analisis pada lingkungan-lingkungan organisasi tersebut membawa 
manajemen puncak untuk memilih strategi yang paling sesuai dengan kondisi 
organisasi. Proses perumusan strategi itu pun sudah berlangsung. Akhirnya 
diputuskanlah strategi yang akan digunakan organisasi dalam mengarungi 
perjalanan menuju masa depan guna mencapai objektif yang telah ditetapkan.  

Hari Lubis (1992: 44) mengutip David Aaker menjabarkan kriteria strategi 
yang dipilih harus seperti dibawah ini:  
a. responsif terhadap lingkungan 
b. memanfaatkan keunggulan kompetitif 
c. konsisten dengan keseluruhan strategi lain yang dimiliki / digunakan 

organisasi 
d. memberikan fleksibilitas yang memadahi bagi organisasi  
e. sesuai dengan misi dan objektif jangka panjang organisasi 
f. layak untuk dijalankan. ( Iriantara, 2004 : 35) 

selanjutnya strategi yang masih dalam tingkat organisasi  tersebut 
dijabarkan  pada strategi-strategi untuk divisi / unit dalam organisasi tersebut atau 
bisa disebut sebagai strategi fungsional.  

d. Implementasi Strategi 
Implementasi strategi merupakan keseluruhan kegiatan dan pilihan yang 

diperlukan untuk menjalankan sebuah rencana strategis. Ini merupakan proses 
untuk menjalankan strategi dan kebijakan melaui pengembangan program, 
anggaran, dan prosedur. (Iriantara, 2004 : 35) 
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Suatu strategi yang telah diformulasikan dengan baik belum menjamin 
bahwa dalam implementasinya juga akan sukses atau memberikan hasil sesuai 
dengan yang diharapkan. keberhasilan dalam manajemen strategis ditentukan oleh 
perumusan dan implementasi strategi yang baik. Bila salah satu buruk, maka 
secara keseluruhan gagal. Thomas V Bonoma mengemukakan ada empat hasil 
yang mungkin terjadi dari kombinasi antara formulasi strategi dengan 
implementasi keempat hasil tersebut. ( Dirgantoro, 2001 : 121 ).  

Gambar 1.4 
Formulasi   Strategi  
 
                                                         BAIK                           BURUK 

                                             BAIK 
IMPLEMENTASI STRATEGI 

                          BURUK 
 
 

Keterangan Gambar :  
SUCCESS : Dengan perumusan strategi yang baik dan implementasi yang baik 
juga memungkinkan keberhasilan. Namun perlu diwaspadai faktor lingkungan 
yang berada diluar kontrol manajemen organisasi. Perubahan perilaku konumen 
dan upaya-upaya yang dilakukan kompetitor masih memungkinkan strategi 
tersebut gagal.   
ROULETTE : Perumusan strateginya buruk tapi implementasinya baik. Hal ini 
memunculkan dua kemungkinan: (a) Karena implementasinya baik maka hasilnya 
bisa baik, meski strateginya buruk. Setidaknya ada kemungkinan bisa mendeteksi 
sejak dini kekurangan yang ada, (b) Meski implementasinya baik, namun 
perumusan strateginya buruk, maka ada kemungkinan justru kegagalan menjadi 
lebih cepat datangnya.     
TROUBLE  : Permasalahannya ada pada implementasi strategi. Namun, sering 
kali perumusan strategi yang baik tapi buruk implementasinya itu dipandanf 
sebagi kegagalan perumusan strategi, sehingga dilakukan perumusan ulang 
strategi. Namun karena sumber masalahnya adalah implementasi, maka 
perumusan ulang itu tentu tidak membantu.              
 FAILURE : Ini terjadi karena baik perumusan maupun implementasi strategi 
sana-sama buruk. Tentu saja manajemen akan mengalami kesulitan untuk 
memperbaiki arah perkembangan organisasi. Kegagalan sudah siap menanti.  

Dalam mengiplementasikan strategi penting diperhatikan pengembangan 
model untuk implementasi strategi.  Namun sebelumnya, ada baiknya untuk 
diingat apa yang ditanyakan R. S. Schuler dan S. E. Jackson yang menegaskan 
bahwa dalam iplementasi strategi penting untuk memprioritaskan manajemen 
sumnber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya manusia dengan cara 
berbeda. Model tersebut mencakup antara lain perubahan organisasi agar mampu 
mengakomodasi implementasi strategi, menganalisis struktur formal dan informal 

     SUCCESS                      ROULETTE 
 
     TROUBLE                      FAILURE 
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organisasi, analisis kultur organisasi, memilih pendekatan yang paling sesuai 
untuk mengimplementasikan strategi , dan mengimplementasikan  strategi, serta 
mengevaluasi hasilnya. Hari Lubis (1992: 47) menunjukkan salah satu model 
dalam mengimplementasikan strategi. ( Iriantara, 2004 : 38 )  

Gambar 1.5 
Model Implementasi  Strategi  
 
    
 
 
 
 
 

 
Pada tahap analisis perubahan, analisisnya dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar perubahan yang harus dilakukan agar implementasi strategi bisa 
dilaksanakan dengan baik.  Sedangkan pada analisis struktur organisasi diperlu 
dilakukan karena apad perubahan yang dilakukan, struktur organisasi akan 
menjelaskan tentang bagaimana kebijakan disusun dan juga menjelaskan tentang 
bagaimana sumber daya akan dialokasikan.  

e. Pengendalian Strategi 
Dalam organisasi, pengendalian mencakup pengawasan, evaluasi dan 

pengembangan aktivitas-aktivitas yang berada dalam perusahaan. Pengendalian 
bertujuan untuk membuat sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan. Proses pengendalian secara umum akan terdiri dari tiga aktivitas 
utama: 
a. melakukan pengukuran terhadap performance atau kinerja perusahaan. 
b. melakukan pembandingan dari hasil pengukuran dengan strandar-strandar 

yang telah ditetapkan 
c. melakukan langkah koreksi apabila terjadi penyimpangan-penyimpanan dari 

perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. ( Dirgantoro, 2001 : 136 ). 
Samuel Certo & Peter Paul dalam bukunya Strategic Management (1990) 

menggambarkan model umum pengendalian strategi sebagai berikut :  
Gambar 1.6 
Model Umum Pengendalian  Strategi  
 

                                                                                                                           ya 
 
 
 
 
                                                                                                              tidak                                    

 

     Analisis Perubahan Strategis  

     Analisis Struktur Organisasi       Analisis Kultur Organisasi 

 Memilih Pendekatan Implementasi  

Mengimplementasikan dan  mengevaluasi Strategi 

Pengendalian 
dimulai 

Mengukur kinerja 
 

Membandingkan 
hasil pengukuran  

Situasi kerja  yang 
baru dimulai 

Pekerjaan dilanjutkan Implementasi strategi 

Melakukan koreksi : 
perubahan rencana, 

organisasi, 
mempengaruhi 

metode 

    Kinerja 
Memenuhi 
strandart 

 

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



 

 29 

Pengendalian strategi adalah bentuk khusus dari penendalian organisasi 
yang menfokuskan kepada pengawasan dan evaluasi proses manajemen strategi 
dengan maksud untuk meyakinkan bahwa hal tersebut secara fungsi bisa berjalan.  

 
 
Tujuan dari dilakukannya pengendalian strategi antara lain adalah :  

a) Membantu manajemen puncak untuk mencapai tujuan organisasi melalui 
pengawasan dan evaluasi proses manajemen strategi 

b) Agar lebih yakin bahwa pihak-pihak terkait memahami bisnis yang digeluti 
c) Untuk mengevaluasi strategi bisnis terhadap keabsahannya dan realitas, 

mengujinya terhadap tujuan organisasi, keberadaan sumber daya dan kerangka 
umum 

d) Untuk mengeva;uasi imbal balik yang akan didapat manajemen dari 
mengubah lingkungan, tujuan jangka pendek dan jangka panjang 

e) Untuk mengembalikan wawsan orang-orang yang ada diperusahaan. ( 
Dirgantoro, 2001 : 137-138 ). 

 
4.   Managemen Strategi Public Relations 

Kegiatan public relations dalam konteks manajemen strategis bisa berupa 
sosialisasi secara cermat dan hati-hati kepada lingkungan internal organisasi dan 
secara fungsional menjadi bagian yang menjalankan strategi pada tingkat divisi/ 
bagian dalam menjalankan strategi organisasi secara keseluruhan. 

Rhenald Kesali (2005: 44), dalam bukunya Manajemen Public Relations 
menguraikan kontribusi Public Relations dalam proses manajemen strategis 
melalui dua cara:  
a)  Melakukan tugasnya sebagai bagian dari manajemen strategi keseluruhan 

organisasi : dengan melakukan survei atas lingkungannya dan membantu 
mendefinisikan misi, sarana, dan objectives organisasi / perusahaan 

b) Mengelola kegiatannya secara strategis yaitu bersedia mengorbankan kegiatan 
jangka pendek demi arah perusahaan secara menyeluruh 

Kedua sumbangan itu akan dapat dimengerti bila disadari bahwa manjemen 
strategi mempunyai area kegiatan dalam 3 lapisan, yakni pada (1) lapisan 
koorporat atau organisasi secara menyeluruh (2) lapisan bisnis atau lapisan 
khusus dan (3) lapisan fungsional.    

 Public relations sebagai salah satu unit dalam organisasi menjalankan 
strategi dan mendukung strategi organisasi pada tingkat operasional /  fungsional, 
juga menjalankan peran sebagai agen komunikasi di dalam organisasi contohnya 
merefleksikan visi-misi dan strategi organisasi.   

 Penjabaran strategi organisasi  pada tingkat divisi / bagian perlu dilakukan. 
Masing-masing divisi perlu mengembangkan strateginya sendiri yang menunjang 
pada terlaksananya strategi pada tingkat organisasi. Strategi tersebut disebut 
sebagai strategi fungsional. Strategi fungsional adalah strategi khusus yang 
dikembangkan untuk setiap fungsi adalam unit usaha yang berisi tugas-tugas 
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khusus yang mesti dijalankan untuk mengimplementasikan strategi global ( 
Iriantara, 2004 : 75 ). Pada tingkat ini, strategi yangditetapkan lebih terperinci 
serta memiliki lingkup waktu yang lebih pendek.  

Dalam konteks manajemen strategis, menurut Rhenald Kesali (1994: 35), 
praktisi public relations mesti memiliki pemahaman akan arah perusahaan yang 
ditetapkan dalam rencana strategis perusahaan. Itu berarti, public relations 
menjalankan fungsi manajemen untuk berhubungan dengan lingkungan internal, 
operasional, dan sosial dengan memberikan masukan pada manajemen apa yang 
terjadi pada lingkungan tersebut. Artinya public relations menjalankan dua peran 
pertama, sebagai bagian dari manajemen strategis organisasi dan kedua, kegiatan 
public relations itu sendiri. ( Iriantara, 2004 : 75 ). 

Menurut Rhenald kesali (1994: 34) langkah-langkah yang dilakukan prkaisi 
public relations adalah sebagai berikut:  
a) Menyampaikan fakta dan opini, baik yang beredar di dalam maupun di luar 

organisasi. Fakta dan opini itu bisa diperoleh dari kliping media massa, 
melakukan penelitian atas naskah pidato pimpinan, publikasi perusahaan, atau 
wawancara dengan pihak lain 

b) Menelusuri dokumen resmi perusahaan dan mempelajari perubahan yang 
terjadi secara historis. Perubahan ini umunya disertai dengan perubahan sikap 
perusahaan terhadap publiknya dan sebaliknya 

c) melakukan analisis SWOT. Praktisi public relations melakukan analisis 
persepsi publik internal dan eksternal perusahaan atas SWOT yang 
dimilikinya. ( Iriantara, 2004 : 75 )   

 
 
a.  Visi Misi dan Objektif 

Seperti yang telah diterangkan pada bab managemen strategi diatas , visi 
adalah apa yang ingin dicapai organisasi pada masa depan. Sedangkan misi 
merupakan maksud dari pendirian organisasi tersebut yang mencerminkan arah  
perkembangan organisasi secara umum. Sedangkan arah perkembangan yang 
lebih spesifik dicantumkan dalam objektif organisasi. Ketiga hal tersebut menjadi 
pedoman dalam pengembangan organisasi dan mendasari perumusan strategi 
yang akan dijalankan oleh organisasi tersebut. 

Pada tingkat unit-unit fungsional, objektif yang dimiliki tentunya tidak lepas 
dari objektif organisasi. Dengan begitu maka objektif bagian public relations 
haruslah berjalan sesuai dengan objektif organisasi. Menurut Rhenald Kasali 
(1994: 58), objektif public relations dapat didefinisikan sebagai ” suatu 
pernyataan tertulis danjelas tentang hal-hal yang mesti dicapai oelh bagian public 
relations selama kurun waktu tertentu, yang masuk akal dan konsisten dengan 
objektif perusahaan secara menyeluruh” ( Iriantara, 2004 : 77 ).   
b.   Analisa Lingkungan  

Setelah visi, misi dan objektif / goals organisasi ditetapkan, maka dilakukan 
analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini bisa menggunakan analisis SWOT, 
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yakni menganalisis kekuatan dan kelemahan  lingkungan internal organisasi dan 
menganalisis ancaman dan peluang dari lingkungan eksternal organisasi / kultur 
koorporatnya, bagaimana sumber daya yang tersedia, dan bagaimana pula 
strukturnya.  

Dalam merumuskan strategi pada tingkat unit fungsional, manajer public 
relations dan stafnya perlu memahami  alasan mengapa strategi dirumuskan 
seperti itu dan bagaimana kondisi lingkungan yang membuat organisasi memilih 
strategi tersebut. Dengan demikian ada pemahaman yang mendalam terhadap 
strategi organisasi atau strategi besar (grand strategi) organisasi yang kemudia 
akan dijabarkannya ke dalam strategi fungsional untuk unit atau divisi public 
relations. 
1) Analisis Lingkungan Internal  

Dengan menggunakan analisa SWOT, berati ketika menganalisis lingkungan 
internal akan menggali informasi tentang kekuatan dan kelemahan organisasi, 
atau bila analisis itu dilakukan pada tingkat unit fungsional, berarti  kekuatan 
dan kelemahan pada tingkat unit fungsional seperti divisi public relations.  
Yang termasuk kedalam lingkungan internal adalah:  
a) Struktur : 

Wheelen dan Hunger (1995: 121), memahami bagaimana struktur 
organisasi sangat penting dalam merumuskan strategi. Bila strukturnya 
sesuai dengan usulan perubahan strategi,maka struktur itu merupakan 
kekuatan, sedangakan bila sebaliknya, tentu merupakan kelemahan. Bila 
struktur yang ada sekarang dipandang tidak mendukung strategi yang akan 
dijalankan, manajemen puncak mesti mengambil keputusan apakah 
strategi tersebut memang tepat dan layak, ataukah mesti dilakukan 
perubahan struktur menjadi struktur yang lebih kompleks. ( Iriantara, 
2004: 81). 

b) Kultur : 
Kultur organisasi akan membentuk perilakuk manusia  didalam organisasi 
itu. Wheelen dan Hunger (1995;123) menyatakan, karena kultur 
berpengaruh secara kuat terhadap perilaku para manajer pada setiap 
tingkatan, maka kultur dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan 
secara keseluruhan. ( Iriantara, 2004 : 85 )  Pentingnya memperhatikan 
kultur organisasi dalam menyusun strategi, karena bisa saja kultur 
organisasi justru menjadi penghambat dalam implementasi strategi. Kultur 
yang berkembangan atau dianut oleh unit public relations tentu merupakan 
kultur organisasi. Kultur organisasi itulah yang melandasi kultur divisi 
public relations dalam menjalankan fungsinya untuk mendukung 
manajemen dalam menjalankan strategi koorporat.  

c) Sumber Daya : 
Sumber daya disini bukan melulu berarti ketersediaan atau dukungan 
sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya fisikal, 
melainkan lebih pada kemampuan mereka merumuskan dan 
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mengimplementasikan strategi. Ini berarti bahwa bagaimana 
menyesuaikan indivisu-indivisu karyawan dalam organisasi sesuai 
tugasnya sehingga bisa menempatkan individu yang tepat untuk tugas 
yang tepat. Tak kalah pentingnya melakukan analisis jabatan mengenai 
job discription, pembentukan team work serta membangun hubungan baik 
dengan serikat buruh atau karyawan.  

2) Analisis Lingkungan Eksternal  
Organisasi memiliki lingkungan diluar dirinya yang mempengaruhi organisasi 
tersebut, meskipun organisasi sedikit banyak juga mempengaruhi lingkungan 
tersebut. Pada tingkat strategi fungsional pubic relations , lingkungan 
eksternal itu tentu bukanlah lingkungan di luar bagian / divisi public relation, 
melainkan lingkungan luar organisasi. Public relations perlu menganalisis 
lingkungan eksternal tersebut agar mendapat pemahaman yang jelas sehingga 
dapat merumuskan strategi tingkat  fungsional yang selaras dengan 
perkembangan lingkungan. Karena keselarasan dengan lingkungan itulah 
yang hendak diupayakan dalam manajemen strategis sehingga dapat bertahan 
dalam situasi lingkungan apapun.  
Analisa lingkungan eksternal dengan menggunakan analisa SWOT adalah 
untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai peluang dan 
ancaman, khususnya yang akan muncul dimasa depan. Lingkungan eksternal 
yang terdiri dari lingkungan operasional dan lingkungan sosial, berusaha 
diketahui arah kecenderungannya. Untuk menganalisis lingkungan eksternal 
ini diperlukan juga referensi dari future studies untuk dapat melihat 
kecenderungan atau isu-isu yang terjadi pada lingkungan eksternal 
kedepannya. Namun yang terpokok dari analisis lingkungan eksternal ini 
adalah bagaimana peluang tersedia sekaligus ancaman muncul terhadap 
opersaional organisasi.  
Bagi kegiatan public relations membaca kecenderungan tersebut juga 
diperlukan dalam melihat sosok publik tersebut khususnya stakeholder yang 
menjadi khalayak sasaran dalam kegiatan berkomunikasi. Dengan mengetahui 
sosok khalayak asaran dalam kegiatn berkomunikasi maka diharapkan pesan 
yang disampaikan pun akan lebih efektif.  

c.     Perumusan Strategi  
Setelah melakukan analisis lingkungan eksternal dan lingkungan inetrnal, 

dilanjutkan dengan merumuskan strategi. Perumusan strategi ini sekaligus juga 
merupakan pilihan atas strategi yang kan digunakan dari sekian banyak alternatif 
strategi. Tentu saja strategi yang dipilih itu diharapkan merupakan objektifnya 
pada masa depan.  

Adapun langkah-langkah dalam penyusunan rencana public relations seperti 
diuraikan McNamara (1998) adalah sebagai berikut :  
1. identifikasi peluang atau tantangan 
2. menentukan khalayak utama 
3. menetapkan apa yang sekarang diketahui khalayak secara tepat dan benar 
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4. menentukan cara setiap khalayak mendapatkan informasi tersebut 
5. menentukan objektif yang terukur untuk setiap kelompok khalayak 
6. merumuskan butir-butir pesan untuk setiap kelompok khalayak 
7. menetapkan kegiatan komunikasi untuk menyampaikan pesan tersebut 
8. memutuskan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan 
9. menetapkan jadwal waktu dan tanggung jawab masing2 pihak untuk setiap 

kegiatan 
mengevaluasi apakah objektif bisa tercapai. ( Iriantara, 2004 : 90 ). 
d. Implementasi Strategi  

Pada akhirnya strategi yang dipilih dari sekian alternatif yang tersedia 
akhirny harus ditrapkan dalam lingkungan organisasi dan dijalankan oleh unit-
unit fungsional di dalam organisasi tersebut. Dalam implementasi strategi 
tersebut, setidaknya menurut Robson (1997: 68) ada 3 hal yang mesti dimiliki 
organisasi yaitu : sumber daya yang diperlukan, perubahan struktur organisasi 
yang diperlukan serta sistem dan satuan kerja yang diperlukan.  

Dalam implementasi strategi public relations tentu saja terlibat sumber daya 
manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya finansial. Namun, sekali lagi, meski 
ada penanggung jawab untuk bidang pekerjaan, tugas-tugas Public Relations 
merupakan hasil karya tim. Karena itu pembentukan tim kerja yang kuat sangat 
penting dalam implementasi strategi. dalam implementasinya strategi akan 
diuraikan ke dalam sejumlah program. Berikut ini adalah pedoman untuk bisa 
melaksanakan program secara berhasil yang diberi nama Seven habits of Highly 
Successful Program : 

1. komitmen kepemimpinan - hal ini penting artinya untuk setiap inisiatif 
2. keterlibatan karyawan - para karyawan perlu dipandang sebagai stakeholder 

dalam manajemen untuk kebaikan karyawan sendiri 
3. tujuan yang jelas – program yang berhasil menetapkan fokusnya sendiri 

pada sesuatu yang positif dan penting 
4. upaya terpadu – program yang berasil dan terencana 
5. struktur yang mendukung – program yang berhasil memiliki kepemimpinan 

yang profesional dan infrastruktur yang canggih 
6. konteks kultural – program yang berhasil memasukkan bidang kultural yang 

berpengaruh termasuk penghargaan dan pengakuan, komunikasi, orientasi, 
latihan dan pengembangan 

7. hasil yang terukur – program yang berhasil mengukur hasilnya dan 
melaporkannya pada manajemen dan staf. ( Iriantara, 2004 : 96 )   

e.  Evaluasi dan Kontrol  Strategi  
Agar implementasi strategi berjalan dengan baik dan mendapatkan umpan 

balik dari proses implementasi tersebut, maka kontrol menjadi sangat penting. 
Pada umumnya kontrol tersebut dilakukan dengan pemberian laporan tertulis 
kepada pihak yang bertanggung-jawab dan berwenang dalam mengendalikan 
implementasi tersebut. Laporan tersebut biasanya dibuat secara berkala,misalnya 
laporan mingguan, lapotran bulanan atau laporan triwulanan. Sedangkan dilihat 
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dalam isi laporan, biasanya di dalamnya  terkandung laporan  kemajuan , laporan 
perkembangan, laporan permasalahan atau laporan pelaksanaan kegiatan. Melalui 
kontrol manajer bisa mengetahui apakah tindakan yang dilakuakn sudah tepat 
untuk mencapai objektif organisasi atau objektif unit fungsional yang sudah 
ditetapkan.  

F. Metodologi Penelitian 
1.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dapat 
dilakukan dengan menghimpun data sewajarnya, menggunakan cara kerja yang 
sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seluruh kerja 
atau proses penelitian kualitatif berlangsung serempak, dilakukan dalam bentuk 
pengumpulan, pengolahan dan penginterpretasian data yang bersifat kualitatif.  

 “ Succesful researches recognize that they begin their work knowing very 
little about their object of study, and that they use what they learn from day 
to day to guide their subsequent decisions about what to observe, who to 
interview, what to look for, and what to ask about. Their interpret data as 
thay get it, over periods of months or years, not waiting (in the fashion of a 
survey analysis, for instance) until thay have it all in to to start seeing what 
means.”  

 
    “Peneliti yang sukses menyadari bahwa ketika mereka memulai studinya 
dengan keterbatasan pengetahuan mengenai obyek studi-nya. Dan mereka 
menggunakan apa yang mereka pelajari dari hari ke hari untuk memandu 
keputusan mereka tentang apa yang harus diamati, siapa yang 
diwawancarai, apa yang harus dicari, dan apa yang harus ditanyakan. 
Mereka menginterpretasikan data sesudah mereka mendapatkannya selama 
dalam periode penelitian, tanpa menunggu data terkumpul semuanya untuk 
melihat makna terkhirnya. “ (Howard S. Becker. 2009. How to find out how 
to do qualitative research. http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/ 
article/view/553/545 diakses tanggal 11 Juli 2009). 

 
Ciri lain dari metode deskriptif kualitatif ialah titik berat pada observasi dan 

suasana alamiah (natural setting). Peneliti yang bertindak sebagai pengamat. Ia 
hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatat dalam buku 
observasinya. Suasana alamiah yang dimaksud adalah peneliti tidak berusaha 
memanipulasi variabel, dan kehadirannya juga jangan sampai menolak 
kenormalan ( Rakhmat, 1999: 24 ). Tujuan penelitian kualitatif adalah bukan 
untuk selalu mencari sebab akibat sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami 
situasi tertentu. Penelitian kualitatif juga mampu menangkap berbagai informasi 
dan lebih berharga daripada sekedar pernyataan jumlah ataupun frekuensi dalam 
bentuk angka. Maka penelitian inipun hanya akan memaparkan wacana tekstual, 
tidak mencari hubungan sebab akibat, tidak menguji hipotesis ataupun membuat 
prediksi-prediksi. 
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2.   Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di RSI Surakarta atau RSI YARSIS Jalan Jendral 
Ahmad yani, Pabelan kartosuro Sukoharjo 57162 Phone : (0271) 710571 
(hunting) , 710572 Fax (0271) 710572 E-mail : Info@rsiyarsis.com, website : 
www.rsiyarsis.com.  

Alasan pemilihan lokasi ini karena RSI YARSIS adalah salah satu rumah 
sakit yang memiliki konsep matang dalam menjawab tantangan perubahan 
lingkungan dengan menerapkan pendekatan manajemen strategis.  RSI YARSIS  
sebagai rumah sakit yang terus berkembang, telah menerapkan manajemen 
professional. RSI YARSIS memiliki unit Syidamar (Syiar Dakwah dan 
Marketing) yang menggabungkan antara unit marketing dan Public Relations 
yang bekerjasama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan 
melakukan kegiatan marketing dan Public Relations secara berkesinambungan.  

 
3.  Obyek Penelitian 

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah tahapan proses strategi 
perencanaan Marketing Public Relations RSI YARSIS dalam meningkatkan 
kepercayaan masyarakat.  Proses manajemen strategis itu terdiri dari proses 
penjabaran visi, misi dan objektif organisasi, analisis lingkungan, perumusan 
strategi, implementasi strategi sampai pada saat pengendalian strategi ( kontrol 
dan evaluasi)  
4.  Subyek Penelitian 

Untuk menggali data-data dalam penelitian ini maka sebagai instrumen 
penelitian selain observasi, penulis juga menggunakan teknik interview. Sumber 
wawancara yang diambil disebut sebagai informan. Informan adalah sejumlah 
orang yang berwenang dan berkompeten dibidangnya sesuai dengan 
karakteristik penelitian ini sehingga mampu memberikan informasi yang akurat. 
Kriteria atau kualifikasi yang ditetapkan sebagai informan untuk mengetahui 
proses perencanaan komunikasi, sebagai berikut: 
a) Mengetahui tentang RSI YARSIS dan unit Syidamar 
b) Mengetahui tentang strategi perencanaan Marketing Public Relation RSI 

YARSIS khususnya dalam unit Syidamar 
c) Ikut andil dalam proses perencanaan Marketing Public Relation RSI 

YARSIS khususnya dalam unit Syidamar. 
 

Dengan demikian, maka pemilihan informan dalam penelitian ini 
menggunakan teknik sampel bertujuan (purposive sampling). Teknik ini berguna 
untuk memilih informan atau responden yang dapat dipercaya untuk menjadi 
sumber informasi dan diharapkan mengetahui masalah secara detail (Sutopo, 
1988: 20). Mengingat penelitian ini untuk mengetahui tahapan strategi 
perencanaan perencanaan Marketing Public Relation RSI YARSIS khususnya 
dalam unit Syidamar, maka data diperoleh dari orang-orang berwenang dan 
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berkompeten dalam perencanaan program ini. Penulis memilih beberapa informan 
antara lain; Manajer Syidamar Bapak Sunawi, S. Ag yang juga merangkap 
Assisten Manajer Syiar Dakwah sebagai informan utama.  

Manajer Syidamar sebagai pemimpin unit ini, adalah orang yang 
merumuskan strategi dalam tingkat fungional atau unit Syidamar. Dalam 
penelitian ini, penulis mewawancarai beliau secara mendalam untuk mendapatkan 
data-data, informasi, dan pemahaman yang dapat membantu proses penelitian ini. 
Selain itu, penulis menanyakan beberapa hal kepada Pak kholid Ashari sebagai 
assisten Humas dan Pemasaran sebagai bahan masukan serta penulis juga 
mewawancarai beberapa pasien dan keluarga pasien serta masyarakat sekitar 
sebagai informan eksternal.     
5.   Sumber Data dan Jenis Data  

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2007: 157) sumber data 
dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data 
tambahan seperti dokumen dan lain-lain.  

Menurut Moleong dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, jenis-jenis 
data antara lain: 
a. Kata-kata dan Tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 
merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melaui catatan 
tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau 
film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan 
merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. 

b. Sumber data tertulis 
Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber 
tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, 
dokumen pribadi, dan dokumen resmi. 

6.   Teknik Pengumpulan Data  
a.   Pengamatan 

Karl Weick (dalam Rakhmat, 1999: 83) mendefinisikan pengamatan 
sebagai “pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean 
serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organism in 
situ, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris“. Menurut Jalaluddin Rakhmat 
dalam bukunya Metode Penelitian Komunikasi, pengamatan dalam 
penelitian kualitatif berfungsi untuk menjelaskan, memberikan dan 
merinci gejala yang terjadi. Bahan-bahan deskriptif membantu peneliti 
dalam memilih masalah dan hipotesis.  
 Dalam konteks ilmu komunikasi, penelitian dengan menggunakan 
metode pengamatan atau observasi (observation research) biasanya 
dilakukan untuk melacak secara sistematis dan langsung gejala-gejala 
komunikasi terkait dengan persoalan-persoalan sosial, politis, dan 
cultural masyarakat (Pawito, 2007: 111). Ada beberapa alasan mengapa 
penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya.  
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Menurut Guba dan Lincoln (Moleong, 2007: 174), hal ini dikarenakan 
oleh :  
1. Teknik pengamatan didasarkan atas pengamatan secara langsung. 

Jika suatu data yang diperoleh kurang meyakinkan, biasanya peneliti 
ingin menanyakannya kepada subjek, tetapi karena ia hendak 
memperoleh keyakinan tentang keabsahan data tersebut, jalan yang 
ditempuhnya adalah mengamati sendiri yang berarti mengalami 
langsung peristiwanya. 

2. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati 
sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang 
terjadi pada keadaan sekarang.  

3. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam 
situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun 
pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.  

4. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data 
yang dijaringnya ada yang keliru atau bias. Kemungkinan keliru itu 
terjadi karena kurang dapat mengingat peristiwa atau hasil 
wawancara, adanya jarak antara peneliti dan yang diwawancarai, 
ataupun hal-hal lain yang kurang meyakinkan. Jalan yang terbaik 
untuk mengecek kepercayaan data tersebut ialah dengan jalan 
memanfaatkan pengamatan.  

5. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami 
situasi-situasi yang rumit. Jadi pengamatan dapat menjadi alat yang 
ampuh untuk situasi-situasi yang rumit dan untuk perilaku yang 
kompleks.  

6. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak 
dimungkinkan, pengamatan menjadi alat yang sangat bermanfaat.  

b.   Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2007: 186) 
Dalam melakukan wawancara sebaiknya menggunakan pedoman 
wawancara (interviewe guide). Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan 
wawancara yang lebih mendalam dan agar lebih fokus pada masalah-
masalah yang menjadi pokok penelitian. Pedoman wawancara 
merupakan garis besar tentang informasi yang ingin didapatkan dari 
informan. Jadi bukan berisikan detail pertanyaan yang akan ditanyakan 
kepada informan. 
Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan Lincoln dan 
Guba (dalam Moleong, 2007: 186) , antara lain: mengkonstruksikan 
mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 
kepedulian, dan lain-lain kebulatan; mengubah dan memperluas 
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informasi yang diperoleh orang lain, baik manusia maupun bukan 
manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas 
konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan 
anggota. 

c. Dokumen  
Dokumen adalah teks-teks lain yang dapat membantu menjelaskan, 
memperkuat dan mengklarifikasi konsep-konsep dari data utama yang 
dibahas, maka digunakan buku-buku literature, artikel-artikel, jurnal, 
situs internet, serta tulisan ilmiah yang dapat mendukung penelitian ini.  

7.   Validitas Data 
Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam 

kegiatan penelitian,harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. 
Peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk 
mengembangkan validitas data yang diperoleh. Validitas ini merupakan 
jaminan kemantapan simpulan dan tafsiran makna sebagai hasil penelitian 
(Sutopo, 2002: 77-78).  

Untuk proses pengembangan validitas data terbagi menjadi dua cara 
yaitu berupa teknik trianggulasi dan reviu informan. Trianggulasi 
merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas 
data dalam penelitian kualitatif. Ada empat macam teknik trianggulasi 
antara lain trianggulasi data (data tringgulation), trianggulasi peneliti 
(investigator trianggulation), trianggulasi metodologis (methodological 
tringgulation), trianggulasi teori (theoretical trianggulation). Pada 
penelitian ini hanya menggunakan dua teknik trianggulasi yaitu trianggulasi 
data dan sumber yaitu peneliti hanya menggunakan beberapa sumber dan 
data untuk mengumpulkan informasi. Validitasnya dengan cara 
mengkonfirmasikan data yang diperoleh. 

 Dibawah ini adalah gambar bagan trianggulasi data : 
Gambar 1.7 
Bagan Trianggulasi Data / Sumber 

 
Bagan Trianggulasi Data/Sumber 
  
 
 Data 

 
 
 
 

8.   Analisa Data 
Definisi analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (dalam 

Moleong, 2007: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

wawancara 

content analysis 

Observasi 

informan 

dokumen/arsip 

aktivitas 
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yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 
yang diceritakan kepada orang lain. Metode analisis kualitatif merupakan 
sebuah usaha untuk mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang 
logis dari berbagai data yang diperoleh.  

Menurut Janice McDrury (dalam Moleong, 2007: 248) tahapan 
analisis data kualitatif sebagai berikut :  
a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan 

yang ada dalam data, 
b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang 

berasal dari data. 
c. Menuliskan ‘model’ yang ditemukan. 
d. Koding yang telah dilakukan. 

Sedangkan menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman 
dalam buku Analisis Data Kualitatif, komponen analisis data kualitatif 
meliputi; 
a. Pengumpulan data yakni data diperoleh dari sumber data. 
b. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” 
yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Secara sederhana 
dapat dijelaskan yakni dengan reduksi data peneliti tidak perlu 
mengartikannya sebagai kuatifikasi. Data kualitaif dapat disederhanakan 
dan ditransformasikan dalam aneka macam cara : melalui seleksi yang 
ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam 
satu pola yang lebih luas. 

c. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 
memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan 
tindakan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti 
apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada 
analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. Sajian 
data dapat disajikan dalam bentuk narasi kalimat, juga rapat meliputi 
berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, dan juga table 
sebagai pendukung narasinya. Susunan penyajian data yang baik dan 
jelas sistematikanya akan banyak menolong peneliti sendiri (Sutopo, 
2002: 92). 

d. Penarikan kesimpulan (verifikasi). Proses penarikan kesimpulan tidak 
akan terjadi sampai proses pengumpulan data berakhir. Dalam penelitian 
ini, penulis akan menggunakan model analisis ”Interactive Model of 
Analysis”, data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu 
mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Selama ini 
dilakukan pula suatu siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data-
data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lain secara 
otomatis.  
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Berikut ini gambar model analisis interaktif  (Sutopo, 2002: 96) : 
Gambar 1.8 
Interactive Models of Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Keterangan : 

a. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, 
dan abstraksi data kasar yang dilaksanakan selama berlangsungnya 
proses penelitian. 

b. Penyajian Data 
Merupakan rangkaian informasi yang memeungkinkan kesimpulan 
dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Dengan penyajia 
data, memungkinkan untuk mempermudah bagi peneliti untuk 
mengetahui apa yang terjadi dan apa yang harus dikerjakan berdasarkan 
pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan diperoleh dari data yang telah tersusun. Analisis 
lakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. 
 

BAB II 
DESKRIPSI LOKASI 

 
A.  Deskripsi Lokasi 

1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Islam Surakarta 
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, propinsi Jawa tengah, 
berada di pinggiran sebelah barat kurang lebih 4 kilometer arah kotamadya 
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 

Pengumpulan data 

Reduksi Data Sajian Data 

Penarikan Kesimpulan 
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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 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. Suminah Noto Kartono. 

Berkat kegigihan dan keikhlasan, 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 Juli 1983, RSIS diresmikan oleh gubernur Jawa Tengah, 
H.M Isma’il, 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.  
2.  Visi dan Misi Rumah Sakit 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”.   

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”. 
3.  Perkembangan Rumah Sakit 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 Hajji 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. 
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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 III, dan HD) di tahun 
2004, renovasi gedung lama (Al Fajr, Al Kautsar, Al Hajji 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 1 gedung YARSIS ini dimanfaatkan untuk pelayanan umum, seperti 
keuangan, kasir, bank, farmasi, dan kecantikan. Lantai 2 dimanfaatkan untuk 4 
ruang perawatan President Suite dan 2 ruang perawatan super VIP. Lantai 3, 4, 
dan 5 dimanfaatkan untuk 6 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 internasional dari The International TEMOS 
(Telemedicine for the Mobile Society) 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 internasional. 

Dalam kurun waktu tahun 2000 – 2008, RSIS sebagai pelayan masyarakat 
dalam memelihara kesehatan, telah melayani masyarakat berobat jalan sebanyak 
261.687 orang dan rawat inap sebanyak 62.457 orang. 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.  

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. 
4. Lokasi Rumah Sakit Islam Surakarta 

 Rumah Sakit Islam Surakarta adalah merupakan rumah sakit non 
pemerintah  milik Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS). Rumah sakit 
ini  berlokasi di Jl. Jendral A.Yani Pabelan Kartasura, Sukoharjo dekat pintu 
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gerbang masuk kota Surakarta dari arah Kartasura atau 4 kilometer sebelah barat 
jantung kota Solo. 

5.  Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 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 75 
dokter dan dibantu dengan tenaga perawat yang ramah, profesional dan Islami 
(Lampiran 3 dan 4). 

 
 

6. Struktur Organisasi 
Sruktur organisasi RSIS 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 RSIS 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 RS. 
Islam Surakarta sesuai dengan SK Direktur no.: 0.720/A-1/DIRUT/IV/2007, 
mengenai bagan struktur organisasi dijabarkan dalam lampiran ( lampiran 5)  

Sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam pelayanan rumah sakit 
merupakan suatu kebutuhan utama. Per Agustus 2008, jumlah seluruh karyawan 
adalah 410 orang. Karyawan tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Medis, 
penunjang Medis dan Non-Medis, dijabarkan pada (lampiran 6)   

 
B. Gambaran Umum Unit  Syiar, Dakwah dan Marketing (Syidamar) RSI 

YARSIS 
1.  Sejarah berdirinya unit SYIDAMAR RSI YARSIS 

Sejarah berdirinya unit Syiar, Dakwah dan Marketing (Syidamar) dimulai 
dari awal beroperasinya RSI YARSIS yang pada waktu itu merupakan unit 
pelayanan rohani. Pelayanan rohani ini terbatas untuk pasien sebagai unsur 
motivator jiwa, bahwa kesembuhan akan datang karena kehendak Allah SWT.  

Pada tahun 1993, pelayanan rohani memperluas wilayah kerjanya dan 
berubah menjadi Syiar Dakwah dan Citra (Syidaktra). Pelayanan yang diberikan 
Syidaktra tidak terbatas kepada pasien yang ada di lingkungan rumah sakit, 
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namun juga masyarakat umum yakni melalui kegiatan luar sosial keagamaan. Hal 
ini mendukung proses penciptaan citra rumah sakit yang positif. Di samping itu, 
pencitraan dari dalam didukung dengan bina rohani di kalangan karyawan.  

Akhirnya, untuk memenuhi tuntutan fungsi sosial dan fungsi usaha sebagai 
rumah sakit yang profesional, maka pencitraan yang telah dilakukan 
dikembangkan untuk sosialisasi, penawaran fasilitas, dan pelayanan kesehatan 
rumah sakit, sehingga Syidaktra diubah menjadi Syiar Dakwah dan Marketing 
(Syidamar). Pada tahun 1997, humas pun dibentuk untuk membantu tugas 
Syidamar. 

Publik eksternal merupakan publik yang dibina oleh bagian marketing yaitu 
bagian Syiar, Dakwah dan Marketing RSI YARSIS. Humas Rumah Sakit Islam 
Surakarta mempunyai tanggungjawab terhadap tercipta dan terjaganya citra 
positif rumah sakit di tengah-tengah masyarakat dan pemasaran jasa pelayanan 
rumah sakit. Sedangkan untuk publik internal diakomodir oleh bagian 
Administrasi dan PSDM.  

Secara struktural unit Syiar, Dakwah dan Marketing (Syidamar)  
membawahi bagian-bagian antara lain bagian Humas dan Pemasaran yang terdiri 
dari sub unit : humas, public relations, informasi dan customer service serta unit 
Syiar dan Dakwah yang terdiri dari sub unit kemasjidan, bimbingan penyuluhan 
pasien dan bina disiplin beragama karyawan. Unit  Syidamar di pimpin oleh 
Manajer Syiar, Dakwah dan Marketing (Syidamar), yang bertanggungjawab 
langsung kepada Direktur Utama dan melakukan koordinasi unit-unit 
dibawahnya.  (lampiran 8)  

Unit SYIDAMAR RSI YARSIS dibentuk berdasarkan pada sebuah falsafah 
yaitu memperbanyak kawan, kerjasama untuk kebaikan, berlomba-lomba dalam 
kebajikan.. 

Selain itu, Unit Syidamar RSI YARSIS memiliki sebuah visi jabatan antara 
lain  
a. Menjadi bagian yang memuaskan bagi pelanggan rumah sakit baik eksternal 

maupun internal 
b.  Menjadi bagian yang mempunyai tenaga pemasar yang profesional, ulet dan 

tangguh dalam menciptakan citra positif rumah sakit. 
c. Menjadi bagian yang akurat dan terarah dalam mendapatkan informasi 

mengenai harapan, keinginan dan kebutuhan pelanggan serta menyampaikan 
informasi balik yang benar dan baik 

d. Menjadi bagian yang efektif dalam setiap melakukan kegiatan pemasaran 
Dengan berpegang pada visi tersebut, unit Syidamar RSI YARSIS 

mempunyai misi antara lain :  
a. Melayani keluhan pelanggan dengan sungguh-sungguh dan memberikan 

solusi yang cepat dan tepat. 
b. Memberikan informasi yang baik dan benar tentang rumah sakit kepada 

masyarakat luas 
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c. Menciptakan budaya yang kondusif bagi berkembangnya orientasi kepuasan 
pasien bagi seluruh karyawan 

d. Melakukan kegiatan sesuai dengan manajemen yang efisien dan efektif 
Sedangkan motto Unit Syidamar RSI YARSIS adalah bekerja untuk ibadah, 

maslahah untuk bersama.  
2. Konsep MPR dalam Syidamar RSI YARSIS 

Sebagaimana dijelaskan pada bab I , Konsep MPR adalah :  
“Marketing Public Relations is the process of palnning and evaluating 
programs, that encourage purchase and customer through credible 
communication of information and impression that identify companies and 
their products with the needs, concerns of customers” 

 
 (suatu proses perencanaan dan pengevaluasian program-program yang 
merangsang penjualan dan pelanggan. Hal tersebut dilakukan melalui 
pengkomunikasian informasi yang kredibel dan kesan-kesan yang dapat 
menghubungkan perusahaan, produk dengan kebutuhan serta perhatian 
pelanggan).  (Ruslan,  1998: 239). 
 

Marketing Public Relations merupakan perpaduan (sinergi) antara 
pelaksanaan program dan strategi pemasaran ( marketing strategy 
implementation) dengan aktivitas program kerja Public Relations (work program 
of PR ) dalam upaya meluaskan pemasaran demi mencapai kepuasan 
konsumennya (customer satisfaction) (Ruslan, 1998: 243). 

Setiap organisasi memiliki konsep atau pengertian sendiri-sendiri mengenai 
Public Relations, termasuk organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis 
pelayanan kesehatan seperti RSI YARSIS. Konsep Public Relations dalam rumah 
sakit memang masih belum terumuskan secara pasti, namun seiring 
perkembangan zaman, organisasi seperti rumah sakit kini tumbuh dan 
berkembang dengan cepat. Struktur organisasinya pun kini lebih lengkap dan 
kompleks. Termasuk RSI YARSIS yang mulai melengkapi struktur 
organisasinnya dengan bidang Public Relations.  

Penerapan konsep MPR dalam unit Syidamar RSI YARSIS nampak pada 
pembentukan unit Syidamar itu sendiri yaitu Syiar, Dakwah dan Marketing. Bila 
pada organisasi / perusahaan lain terkadang unit marketing dan unit  public 
relations merupakan bagian yang terpisah , namun pada RSI YARSIS, unit 
marketing dan public relations digabungkan dalam satu unit yaitu unit Syidamar. 
Karena RSI YARSIS adalah rumah sakit islam yang memiliki Misi yaitu: 
“Pelayanan kesehatan yang Paripurna, Profesional dan Islami”  maka unit Syiar 
Dakwah ditambahkan untuk melengkapi unit ini. Posisi Marketing yang berada 
atas public relations dan syiar dakwah dimaksudkan karena bidang marketing 
memiliki cakupan yang lebih luas dan merupakan bidang yang lebih berkembang 
dalam sebuah oranisasi rumah sakit. 
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Alasannya penggabungan ketiga bidang tersebut yaitu marketing, public 
relation dan syiar dakwah dalam sebuah unit Syidamar, karena ketiga bidang 
tersebut merupakan bidang yang berhubungan langsung dengan public eksternal. 
Disamping itu fungsi dan kegiatan yang dilakukan pada masing-masing unit 
merupakan kegiatan yang berkesinambungan serta memerlukan kerjasama antar 
masing-masing unit.  

Hal ini juga merujuk pada konsep marketing yang diterapkan pada bidang 
organisasi Rumah Sakit yang dalam kode etiknya memiliki aturan-aturan 
tersendiri, seperti etika berpromosi rumah sakit dan lain-lain. Maka RSI YARSIS 
menggunakan strategi-strategi marketing yang kemudian dikembangkan menjadi 
strategi Marketing Public Relation yang dirasa sesuai bila diterapkan pada 
organisasi karena menggabungkan antara pelaksanaan program dan strategi 
pemasaran ( marketing strategy implementation) dengan aktivitas program kerja 
Public Relations (work program of PR )  Kemudian hal tersebut diwujudkan 
dalam pembentukan unit Syidamar serta kegiatan-kegiatan unit tersebut yang 
lebih banyak bertujuan untuk menciptakan citra positif dikalangan masyarakat 
sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.  

 
C. Gambaran Umum Sub Unit  Humas  dan Pemasaran RSI YARSIS 

1. Sejarah sub unit Humas dan Pemasaran RSI YARSIS 
Humas RSI YARSIS dibentuk berdasarkan pada sebuah falsafah yaitu 

bahwa bagian Humas Rumah Sakit Islam Surakarta merupakan unit pelaksanaan 
kegiatan syiar dakwah Islam dalam meraih ridho Allah SWT. 

Selain itu, humas Rumah Sakit Islam Surakarta memiliki sebuah misi 
jabatan yakni mewujudkan hubungan silaturahmi yang baik antara masyarakat 
dengan Rumah Sakit Islam Surakarta yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan 
saling menghormati. Dengan berpegang pada visi tersebut, humas RSI YARSIS 
mempunyai misi untuk melaksanakan aktivitas hubungan antara RSI YARSIS 
dengan masyarakat yang harmonis, santun, dan bermartabat. 

Dengan berpegang pada visi misi tersebut, maka diharapkan akan tercapai 
apa yang menjadi tujuan dari kegiatan humas RSI YARSIS yakni terwujudnya 
pelayanan kesehatan yang prima, sepenuh hati, dan memuaskan. Bekerja sebagai 
ibadah, kerjasama dengan ramah, merupakan motto Humas RSI YARSIS. 
2.  Peran Humas Rumah Sakit Islam Surakarta 

Humas RSI YARSIS mempunyai tanggungjawab terhadap tercipta dan 
terjaganya citra positif  rumah sakit di tengah-tengah masyarakat dan pemasaran 
jasa pelayanan rumah sakit. Dengan terciptanya dan tetap terjaganya citra positif 
rumah sakit di tengah masyarakat maka akan membawa pengaruh terhadap 
pemasaran jasa pelayanan rumah sakit serta meningkatkan kepercayaan 
masyarakat untuk berobat di RSI YARSIS. Dengan kata lain bahwa dengan 
pencitraan positif dari masyarakat maka tujuan pemasaran dari perusahaan akan 
tercapai. 
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Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Humas RSI YARSIS 
banyak membangun hubungan silaturahmi, baik dengan lingkungan internal 
maupun eksternal. Lingkungan eksternal termasuk diantaranya berbagai 
perusahaan umum maupun perusahaan asuransi, dengan mereka humas Rumah 
Sakit Islam Surakarta membangun kemitraan. Lebih lebgkap dijabarkan dalam 
lampiran (lampiran 5)  

Agar tercapai efektivitas dan efisiensi serta kualitas yang optimal dalam 
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Humas RSI YARSIS membuat suatu 
perencanaan kerja yang mengacu pada masterplan of Rumah Sakit Islam 
Surakarta, serta dituangkan RAPB rumah sakit, yaitu:  
1. Melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala 

Yakni upaya mengetahui sejauh mana kepuasan pelanggan Rumah Sakit 
Islam Surakarta terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan demikian akan 
dapat diketahui mana yang harus diperbaiki dan mana pelayanan yang harus 
ditingkatkan dan dipertahankan. 

2. Mengembangkan layanan rujukan 
Merupakan bentuk aliansi antara rumah sakit dengan para pemberi layanan 
jasa kesehatan secara perorangan (dokter atau bidan desa) maupun instansi 
atau puskesmas dalam upaya meningkatkan cakupan pelayanan rumah sakit 

3. Membentuk opini publik tentang citra positif rumah sakit 
Upaya ini perlu adanya komitmen bersama dari semua pihak yang terkait 
dengan pelayanan di Rumah Sakit Islam Surakarta. Upaya ini dilakukan 
dengan memberikan informasi tentang berbagai macam kegiatan yang 
dilakukan baik di dalam maupun di luar rumah sakit melalui media massa. 

4. Optimalisasi pelayanan melalui konsep Relation Marketing 
Hal ini bertujuan untuk menggembirakan dan memuaskan pasien dan keluarga 
pasien, yakni dengan memberikan informasi yang sejelas mungkin mengenai 
paket-paket pelayanan yang akan diberikan kepada para pelanggan sejak 
mereka datang hingga persiapan pulang, termasuk di dalamnya fasilitas 
ruangan beserta tarif pelayanan sesuai dengan kelas yang diinginkan, foto 
bayi, kartu ucapan hari besar dan ulang tahun. 

5. Mengembangkan hospital detailing 
Merupakan bentuk kerjasama pelayanan kesehatan Rumah Sakit Islam 
Surakarta dengan perusahaan rekanan. 

6. Mengembangkan member’s card secara profesional 
Pemberian potongan-potongan biaya kepada pelanggan tetap Rumah Sakit 
Islam Surakarta yang telah terdaftar menjadi anggota Keluarga Besar Rumah 
Sakit Islam Surakarta. 

Perencanaan kerja yang dibuat biasanya berupa kegiatan jangka satu tahun 
dalam bentuk triwulanan. Dari seluruh perencanaan program kerja yang tertuang 
dalam RAPB Rumah Sakit Islam Surakarta, Humas RSI YARSIS 
meninjaklanjutinya dengan melakukan serangkaian aktivitas seperti: 
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1. Mengadakan seminar dan berbagai pelatihan dalam rangka peningkatan 
wawasan keilmuan dan keterampilan pegawai guna meningkatkan dan 
mempertahankan kualitas pelayanan yang prima sehingga terbentuk opini 
publik tentang citra positif rumah sakit. 

2. Mengadakan aktivitas-aktivitas khusus pada hari-hari tertentu (special event) 
dalam rangka peningkatan pemasaran layanan rumah sakit, seperti bakti 
sosial, pengajian rutin, khitanan massal, pengobatan gratis. 

3. Bekerjasama dengan berbagai media komunikasi yang ada untuk memberikan 
informasi sejelas mungkin mengenai Rumah Sakit Islam Surakarta beserta 
paket-paket pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Misalnya melalui 
surat kabar, radio, brosur, kalender, leaflet, jurnal/buletin intern. 

Berdasarkan program kerja dan aktivitas yang dilakukan, Humas RSI 
YARSIS menjalankan fungsi dan peran sebagai berikut: 
1. Fungsi pemasaran dan pencitraan rumah sakit di bawah Syidamar. 
2. Mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukannya kepada 

direktur umum melalui kabag SDM dan Administrasi. 
3. Melakukan penelitian terhadap pelanggan berkaitan dengan efektivitas dan 

efisiensi serta kualitas pelayanan rumah sakit guna mendapatkan citra positif 
dari masyarakat pengguna jasa. 

4. Menciptakan suasana kerja dan hubungan yang harmonis dan kondusif di 
lingkungan rumah sakit untuk membentuk dan mengembangkan citra positif 
rumah sakit. 

5. Memberikan informasi yang baik dan lengkap kepada masyarakat tentang 
Rumah Sakit Islam Surakarta, fasilitas, beserta pelayanannya. 

6. Lebih dari itu program Humas khususnya di RSI YARSIS tidak hanya 
sekedar untuk memperoleh citra baik rumah sakit dan untuk memajukan 
rumah sakit saja, namun juga untuk menyiarkan agama islam. Hal ini dapat 
dilihat dari adanya divisi Syiar dan Dakwah yang sejajar dengan divisi 
Humas. Dengan kata lain, divisi Syiar dan Dakwah ini merupakan jelmaan 
dari divisi humas yang bertugas sebagai humas eksternal dalam instansi ini. 
Divisi syiar dan dakwah berusaha menarik minat masyarakat dengan 
menyebarkan informasi secara tidak langsung bahwa Rumah Sakit Islam 
Surakarta adalah benar-benar rumah sakit bernafaskan islam, berjuang di jalan 
Allah dan pastilah rumah sakit bekerja, bertindak dan berjalan sesuai sunah 
Rosulullah SAW sesuai dengan motto rumah sakit ini. 

Dengan demikian, RSI YARSIS mampu mengkomunikasikan kepada 
seluruh umat Islam di Surakarta khususnya bahwa rumah sakit ini adalah 
rumah sakit yang membawa nama Islam dan berusaha mengibarkan bendera 
Islam setinggi-tingginya melalui jalan mengembangkan dan memberikan 
pelayanan kesehatan yang profesional, paripurna dan Islami. 
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D. Uraian Tugas Unit SYIDAMAR RSI YARSIS  

Agar tercapai efektivitas dan efisiensi serta kualitas yang optimal dalam 
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Manajer Syiar, Dakwah dan Marketing, 
Asisten Manajer Syiar Dakwah dan Asisten Manajer Humas dan Pemasaran  
memiliki suatu perencanaan kerja yang mengacu pada masterplan Rumah Sakit Islam 
Surakarta, serta dituangkan dalam RAPB rumah sakit.   

Berikut adalah uraian tugas bagian-bagian yang berhubungan dalam Strategi 
Perencanaan Marketing Public Relations RSI YARSIS: 

1.  Manajer Syiar, Dakwah dan Marketing (SYIDAMAR)  
Nama  :  Sunawi, S.Ag  
Persyaratan pegawai : 1.  S.1 – S.2 
     2. Menguasai pengetahuan dasar agama dan marketing 
     3. Berakhlaq baik dan berdedikasi tinggi 
Pendidikan dan  
Hubungan Kerja : 1.  Berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur  
            Umum 

   2. Hubungan kerja sejajar koordinatif kepada Manajer lain di 
Rumah Sakit Islam Surakarta 

 
Uraian tugas    

a. Melakukan fungsi perencanaan, meliputi : 
1) Membantu Dirum – RSIS dalam merumuskan strategi dan rencana 

induk pengembangan RSIS (Master Plan RSIS), untuk bidang 
pelayanan syiar dakwah dan marketing.. 

2) Membantu Dirum –  RSIS dalam menjabarkan kebijakan dan 
ketentuan yang ditetapkan untuk bidang syiar dakwah dan 
marketing, kedalam kebijakan operasional, SOP maupun petunjuk 
tehnis operasional kegiatan.  

3) Membantu Dirum –  RSIS dalam menyusun RAPB dan Program 
Kerja RSIS untuk bidang pelayanan syiar dakwah dan marketing. 

4) Membantu Dirum –  RSIS dalam menyusun jadwal untuk 
pelaksanaan RAPB dan Program Kerja bidang pelayanan syiar 
dakwah dan marketing. 

5) Membantu Dirum –  RSIS dalam menyusun jadwal pertemuan koor-
dinasi dengan pihak – pihak yang terkait dengan pelayanan syiar 
dakwah dan marketing RSIS. 

b. Melakukan fungsi penggerakan dan pelaksanaan, meliputi : 

1) Membantu Dirum –  RSIS dalam melaksanakan kebijakan 
operasional,  SOP maupun petunjuk tehnis operasional kegiatan 
pelayanan syiar, dakwah dan marketing. 
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2) Membantu Dirum –  RSIS dalam melaksanakan RAPB dan Program 
Kerja RSIS bidang pelayanan syiar, dakwah dan marketing, sesuai 
dengan jadwal yang telah disusun. 

3) Membagi kepada para asisten manajer yang dibawahinya, tugas – 
tugas sesuai dengan urusannya, memberi bimbingan dan arahan 
untuk kelan-caran pelaksanaan tugas, dan mengkoordinasikannya 
agar terjalin kerja-sama yang baik, meliputi tugas -  tugas untuk : 
· Pelaksanaan kegiatan syiar dan dakwah.  
· Pelaksanaan  kegiatan humas dan marketing 
· Efektifitas dan efisiensi pemakaian logistik ( sarana, prasarana 

dan peralatan ) untuk penyelenggaraan pelayanan syiar, 
dakwah dan marketing. 

· Efektifitas dan efisiensi ketersediaan SDM serta kualitas SDM 
untuk pelayanan syiar, dakwah dan marketing. 

4) Membantu Dirum –  RSIS dalam melaksanakan pertemuan 
koordinasi dengan pihak – pihak terkait dengan pelayanan syiar, 
dakwah dan marketing, sesuai dengan jadwal yang telah disusun. 

5) Membantu Dirum –  RSIS dalam menyusun laporan rutin berkala 
per triwulan ( meliputi : data, analisa data, kesimpulan, 
permasalahan dan rencana tindaklanjut ) atas pelaksanaan RAPB dan 
Program Kerja bidang pelayanan syiar, dakwah dan marketing atau 
hal – hal lain yang dianggap perlu. 

c. Melakukan fungsi pengawasan, penilaian dan pengendalian meliputi : 

1) Menyelia pelaksanaan tugas para asisten manajer yang dibawahinya, 
agar sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

2) Menilai pelaksanaan tugas dan prestasi kerja para asisten manajer 
yang dibawahinya sebagai bahan pembinaan karir. 

3) Mengevaluasi pelaksanaan tugas para asisten manajer yang 
dibawahi-nya, untuk mengetahui permasalahan yang ada, terkait 
dengan pelaya-nan syiar, dakwah dan marketing. 

4) Menyampaikan laporan ( meliputi : data, analisa data, kesimpulan, 
permasalahan dan rencana tindaklanjut )  secara rutin berkala per 
bulan kepada Dirum – RSIS mengenai permasalahan pelayanan 
syiar, dakwah dan marketing, dan mengusulkan rencana 
penanggulangannya. 

5) Melakukan umpan balik dan tindak lanjut atas permasalahan 
pelayanan syiar, dakwah dan marketing berikut rencana 
penanggulangan-nya kepada Manajer terkait. 

 
 
 

d.  Melakukan tugas lain : 
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1) Mewakili Dirum –  RSIS dalam membina hubungan yang baik 
dengan lembaga atau perorangan di luar RSIS, terkait dengan 
pelayanan syiar, dakwah dan marketing. 

2) Melakukan tugas lain yang didelegasikan atasan. 
Uraian Tugas  Manajer Syiar Dakwah dan Marketing terbagi juga kedalam 

tugas harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semester dan tahunan. 

 Tugas Harian meliputi  : 
1) Menangani pembuatan surat menyurat yang berhubungan dengan 

pengajuan usulan, edaran, pemberitahuan dan pelaporan bidang 
Syidamar kepada Direksi 

2) Mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan dibidang Syidamar 
3) Mengatur dan mengarahkan staf dibagian Syidamar agar tercapai 

sistem kerja yang efektif 
4) Atas perintah dari Direksi, melakukan pekerjaan yang berhubungan 

dengan pihak luar dalam hal negosiasi, menghadiri undangan, 
mendistribusikan bantuan, dan mengadakan pembicaraan dengan 
pihak luar. 

5) Memantau produk-produk publikasi RSIS dimedia cetak / elektronik  
 Tugas Mingguan  meliputi :  

1) Menjadi penceramah pada kegiatan kultum ba’da sholat dhuhur 
2) Membuat naskah dan mengedit naskah yang masuk untuk tabloid 

YARSIS  
3) Merencanakan program-program pengembangan kegiatan Syiar 

Dakwah dan Mareketing  
Tugas Bulanan meliputi :  

1) Merencanakan dan menangani penerbitan tabloid YARSIS 
2) Mengikuti koordinasi dengan Direksi 
3) Menyelenggarakan koordinasi rutin bulanan unit-unit yang ada 

dibagian Syidamar 
Tugas Semester meliputi : 

Membuat laporan kerja bagian Syidamar untuk periode triwulan dan 
semester  

Tugas Tahunan meliputi :   
1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan  bulan Ramadlan dan 

Syawwal baik didalam lingkungan RSIS maupun diluar RSIS 
2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bulan Dzulhijjah (Qurban) 

baik didalam maupun luar RSIS  
3) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan HUT RSIS baik didalam 

maupun luar RSIS 
4) Membuat RAPB bagian Syidamar 
5) Membuat pergantian draf iklan dimedia elektronik 
6) Mematangkan konsep pembuatan kalender    
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Tanggungjawab Manajer Syiar Dakwah dan Marketing antara lain:  

a. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja : vertikal, horisontal dan diagonal 
di dalam RSIS maupun hubungan kerja dengan pihak luar. 

b. Kebenaran penyusunan RAPB dan Program Kerja RSIS untuk bidang 
pelayanan syiar, dakwah dan marketing, terselenggaranya pelaksanaan RAPB 
dan Program Kerja bidang pelayanan syiar, dakwah dan marketing sesuai 
dengan yang ditetapkan dan keberhasilan pencapaian RAPB dan Program 
Kerja tersebut. 

c. Kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan syiar, dakwah dan 
marketing RSIS, termasuk mekanisme umpan balik dan tindak lajut atas 
permasalahan dan penanggulangannya. 

d. Efisiensi dan efektifitas pendayagunaan sumber daya untuk bidang pelayanan 
syiar, dakwah dan marketing RSIS. 

e. Terwujudnya kualitas pada sumber daya, proses pelayanan maupun hasil 
pelayanan bidang pelayanan syiar, dakwah dan marketing RSIS. 

f. Terjaganya kerahasiaan : surat, dokumen, data maupun informasi yang 
bersifat internal di bidang pelayanan syiar, dakwah dan marketing RSIS. 

g. Kebenaran laporan pelaksanaan tugas syiar, dakwah dan marketing RSIS. 
Wewenang Manajer syiar, dakwah dan marketing antara lain:  

a. Melimpahkan sebagian tugas, tanggungjawab dan wewenang kepada para 
asisten manajer yang dibawahinya. 

b. Mengajukan usulan ( POA ) untuk pengadaan sumber daya : bahan, peralatan, 
sarana dan prasarana, sesuai dengan kebutuhan pelayanan syiar, dakwah dan 
marketing, serta memelihara sumber daya tersebut agar senantiasa siap 
tersedia dan layak pakai. 

c. Memberikan peringatan dan sanksi atas kesalahan serta memberikan 
penghargaan atas prestasi kepada para asisten manajer dan staf pelaksana 
yang dibawahinya. 

d. Memberikan rekomendasi untuk mengangkat, memperkerjakan dan member-
hentikan asisten manajer dan staf pelaksana yang dibawahinya sesuai 
kebutuhan RSIS. 

e. Mengajukan usulan ( POA ) rencana pengembangan pelayanan, sarana dan 
prasarana RSIS yang diperlukan, khususnya untuk pelayanan syiar, dakwah 
dan marketing, sejalan dengan kebutuhan saat ini dan pengembangan RSIS 
dimasa depan. 

2. Asisten Manajer  Syiar Dakwah  

Nama   :  Sunawi, S.Ag 

Persyaratan pegawai :1.  S.1 
   2. Menguasai pengetahuan dasar agama  
   3. Berakhlaq baik dan berdedikasi tinggi 
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Kedudukan dan  
Hubungan Kerja :1.  Berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Manajer   

    Syidamar Rumah Sakit Islam Surakarta 
 

Uraian Tugas asisten Manajer Syiar Dakwah terbagi menjadi tugas harian, mingguan, 
bulanan, triwulanan, semester dan tahunan. 

a. Tugas Harian meliputi: 
1)  Menangani  pembuatan surat menyurat yang berhubungan dengan 

pengajuan usulan, edaran, pemberitahuan dan pelaporan bidang syiar 
dan dakwah kepada manajer Syidamar.   

2)  Mengkoodinir penyelenggaraan kegiatan dibidang syiar dakwah. 
3)  Mengatur dan mengarahkan staf dibagian syiar dakwah agar tercapai 

sistem kerja yang efektif 
4)  Atas perintah dari Atasan, melakukan pekerjaan yang berhubungan 

dengan pihak luar dalam hal negosiasi, menghadiri undangan, 
mendistribusikan bantuan, dan melakukan tugas-tugas kjedinasan yang 
lainnya. 

5)  Bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan kunjungan rohani 
pasien dan atau mendampingi Bapak Kyai dalam kunjungan (bila 
diperlukan) 

6)  Merekap hasil kunjungan pasien 
7)  Bertanggungjawab atas terselenggaranya penjadwalan petugas kultum 

ba’da dhuhur dan pengajian ahad pagi 
8)  Bertanggungjawab atas terselenggaranya kultum ba’da dhuhur dan 

pengajian ahad pagi 
9)  Bertanggungjawab atas terselenggaranya pembinaan standarisasi 

pemahaman agama karyawan RSIS. 
10) Bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan 

kemasjidan(kelancaran  ibadah dan kebersihan masjid) 
11) Bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan perawatan jenazah 
12) Menghubungi petugas kultum / khotib / muadzin/ penceramah ahad 

pagi 
13) Membunyikan sound system :  

a. murottal / nasyid : pagi hari 
b. adzan : dhuhur 

b. Tugas Mingguan meliputi: 
1) Pembinaan standarisasi pemahaman agama karyawan RSIS dan 

merekap hasilnya 
2) Melaksanakan perawatan jenazah (bila diperlukan ) 
3) Membuat surat untuk menghimpun santunan kematian / sosial 
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4) Menjadi penceramah pada kegiatan kultum ba’da dhuhur 
c. Tugas Bulanan meliputi: 

1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan PHBI 
2) Mengelola tabungan Qurban 
3) Menjadi tugas pembaca doa dalam apel karyawan 

d. Tugas Semester meliputi: 
1)  Membuat laporan triwulan dan semesteran unit Syiar Dakwah  

e.   Tugas Tahunan meliputi: 
1)  Menangani kegiatan bulan Ramadlan dan Syawal 
2)   Menangani kegiatan bulan Dzulhijjah (Qurban) 
3)   Menangani kegiatan pengambilan tabungan qurban karyawan 
4) Menangani stock opname unit Syiar Dakwah 
5) Menangani kegiatan HUT RSIS  
6) Membuat RAPB unit Syiar Dakwah 

2.1  Pelaksana Syiar Dakwah 
Nama Petugas  : 1. Siti Amikah 
                                      2. Sutoyo 
                                     3. Muhammad Suradi 
    4. Subakir, BA 
Persyaratan pegawai :1.  SMP - SMA 
                                     2. Menguasai ilmu al-qur’an dan pengetahuan dasar agama 
    3. Berakhlaq baik dan berdedikasi tinggi 
Kedudukan dan  
Hubungan Kerja    : 1.Berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten 

Manajer Syiar Dakwah 
                                        2. Hubungan kerja sejajar koordinatif kepada pelaksana lain 

diunit Syiar Dakwah  
Nama petugas  : Siti Amikah 
Tugas Harian meliputi :  

1. Mendata  nama-nama pasien di white board ruangan syiar dakwah 
2. Melakukan kunjungan pasien dan atau mendampingi Bu Ustadzah dalam 

kunjungan 
3. Merekap hasil kunjungan pasien 
4. Mendata pasien KLL 
5. Menghubungi petugas kultum / khotib / muadzin / penceramah Ahad pagi 
6. Membunyikan sound system  : 

- Murottal / nasyid : pagi dan sore hari 
- Adzan   : Dhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya 
- Penunggu agar pulang : Jam 21.00 malam 

Tugas mingguan :  
1. Pembinaan standarisasi pemahaman agama karyawan dan merekap hasilnya 
2. Mengontrol dan mengusahakan kelengkapan peralatan perawatan jenazah 
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3. Bila diperlukan, turut membantu mengedarkan & menghimpun santunan 
kematian / social. 

4. Mengurusi / menunggui absensi pengajian ahad pagi ( side job) 
5. Merekap barang-barang inventaris (pengadaan / pemakaian) 

Tugas Bulanan :  
1. Merekap pengajian SIEP 
2. Merekap dan menyetorkan nilai IPK 
3. Membuat jadwal kultum 
4. Melaksanakan pengebonan barang 

Tugas Semesteran :  
1. Merekap jumlah kunjungan rohani pasien, jumlah distribusi buku tuntunan 

do’a, jumlah perawatan jenazah 
2. Merekap skor penilaian angket kepuasan pasien  

Tugas Tahunan :  
1. Melaksanakan tugas-tugas khusus bulan Ramadlan dan Syawwal 
2. Melaksanakan tugas-tugas khusus bulan Dzulhijjah (Qurban) 
3. Menangani pengambilan tabungan qurban karyawan  
4. Melakukan stock opname unit Syiar Dakwah 
5. Melaksanakan tugas-tugas khusus HUT RSIS 

Nama Petugas : Sutoyo 
Tugas harian :  

1. Membersihkan masjid : lantai, dinding, perabot, langit-langit, kaca dan 
stenlees. 

2. Membersihkan dan menyiram taman diseputar  masjid 
3. Mempersipkan tempat, tanda (adzan) dan alat-alat untuk sholat jama’ah 
4. Mengontrol kamar mandi dan bila diperlukan menyentor bau  
5. Mengurus, mengganti rukuh dan mencucinya tiap hari 
6. Mengurusi penitipan sandal / sepatu 
7. Membersihkan ruangan Yayasan 

Tugas Mingguan :  
1. Mempersiapkan tempat untuk pengajian ahad pagi 
2. Mengontrol, menghitung pendapatan infaq masjid / menara & menyerahkan 

ke bagian keuangan 
3. Mengontrol alat-alat listrik / elektronik masjid yang rusak dan mengusahakan 

perbaikannya. 
4. Menyediakan bahan-bahan pembersih dan alat-alat kebersihan masjid 
5. Mencuci karpet masjid 

Tugas Bulanan  : 
Melaksanakan pengebonan barang / alat kebersihan masjid  

Tugas Semester : 
Membuat laporan penggunaan barang / alat dan melaporkan hasilnya ke Asmen 
Syiar Dakwah 
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Tugas Tahunan :   

1. Melaksanakan tugas-tugas khusus bulan Ramadlan dan Syawwal 
2. Melaksanakan tugas-tugas khusus bulan Dzulhijjah (Qurban) 
3. Melakukan stock opname barang / alat kebersihan masjid 
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus HUT RSIS 

Nama Petugas  :  Muhammad Suradi 
Tugas Harian :  

1. Mendata  nama-nama pasien yang akan dan telah dikunjungi 
2. Melakukan kunjungan pasien dan atau mendampingi Pak Kyai dalam 

kunjungan 
3. Merekap hasil kunjungan pasien 
4. Merekap absensi pengajian ahad pagi 
5. Membunyikan sound system  : 

a. Murottal / nasyid : pagi dan sore hari 
b. Adzan   : Dhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya 
c. Penunggu agar pulang : Jam 21.00 malam 

6. Disetiap jaga/dinas mengurusi Kemasjidan dalam hal : 
- Mengontrol kebersihan / kelayakan rukuh di masjid dan mengambil 

langkah-langkah yang dirasa perlu (dengan mengganti atau menjemur) 
- Mengontrol kebersihan kamar mandi / tempat wudlu dan mengambil 

langkah-langkah yang dirasa perlu (menyentor bau) 
7. Mengimami sholat jama’ah 

Tugas Mingguan :  
1. Pembinaan standarisasi pemahaman agama karyawan dan merekap hasilnya 
2. Menghubungi petugas kultum / penceramah Ahad pagi 
3. Mengurusi pengajian Ahad pagi  
4. Mensholatkan jenazah dalam perawatan jenazah 
5. Mengantarkan jenazah (bila diperlukan) 
6. Mengontrol kebersihan kamar jenazah dan mengontrol ketersediaan peti 

jenazah serta memesan peti jenazah ke produsennya (bila diperlukan) 
7. Mengisi kultum dhuhur dan maghrib 

Tugas Bulanan  :  
1. Menghadiri rapat koordinasi unit syiar dakwah 
2. Bila diperlukan, turut membantu mengedarkan & menghimpun santunan 

kematian / sosial. 
3. Mengurusi pemasangan liflet, jadwal, edaran dsb di papan informasi masjid 
4. Mengecek ketersediaan mushaf al-Qur’an diseluruh ruangan bangsal 

perawatan  
5. Menjadi petugas pembaca do’a dalam apel pagi karyawan 

Tugas Semester :  
Merekap bantuan-bantuan yang telah disalurkan LAZIS RSIS 

Tugas Tahunan  
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1. Melaksanakan tugas-tugas khusus bulan Ramadlan 
2. Melaksanakan tugas-tugas khusus bulan Dzulhijjah (Qurban) 
3. Melaksanakan tugas-tugas khusus HUT RSIS 

Nama Petugas : Subakir, BA 
Tugas harian : 

1. Mendata  nama-nama pasien yang akan dan telah dikunjungi 
2. Melakukan kunjungan pasien dan atau mendampingi Pak Kyai dalam 

kunjungan 
3. Merekap hasil kunjungan pasien 
4. Membunyikan sound system  : 

a. Murottal / nasyid : sore hari 
b. Adzan   : Ashar, Maghrib dan Isya 
c. Penunggu agar pulang : Jam 21.00 malam 

5. Disetiap jaga/dinas mengurusi kemasjidan dalam hal : 
a. Mengontrol kebersihan / kelayakan rukuh di masjid dan mengambil 

langkah-langkah yang dirasa perlu (dengan mengganti atau menjemur) 
b. Mengontrol kebersihan kamar mandi / tempat wudlu dan mengambil 

langkah-langkah yang dirasa perlu (menyentor bau) 
6. Mengimami sholat jama’ah 

Tugas Mingguan 
1. Pembinaan standarisasi pemahaman agama karyawan dan merekap hasilnya 
2. Mengurusi pengajian Ahad pagi  
3. Mensholatkan jenazah dalam perawatan jenazah 
4. Mengantarkan jenazah (bila diperlukan) 
5. Mengisi kultum dhuhur dan maghrib 
6. Merekap perawatan jenazah 
7. Pembinaan Anak Asuh 
8. Pembinaan TPQ 

Tuga Bulanan 
1. Menghadiri rapat koordinasi unit syiar dakwah 
2. Menjadi petugas pembaca do’a dalam apel pagi karyawan 

Tugas Semester 
Melakukan pembinaan keberagamaan kepada karyawan yang indisipliner 

Tugas Tahunan 
1. Melaksanakan tugas-tugas khusus bulan Ramadlan 
2. Melaksanakan tugas-tugas khusus bulan Dzulhijjah (Qurban) 
3. Melaksanakan tugas-tugas khusus HUT RSIS 

 
3. Asisten Manajer  Humas dan Pemasaran   
Nama   : Kholid Ashari, S.Pd 
Persyaratan pegawai :1.  S.1 – S.2 
   2. Menguasai ilmu dasar komunikasi 
   3. Berakhlaq baik dan berdedikasi tinggi 
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Kedudikan dan  
Hubungan Kerja :1.  Berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Manajer 
    Syidamar             

2. Hubungan kerja sejajar koordinatif kepada Asisten Manajer 
lain di RSIS 

Uraian Tugas  Asisten Manajer  Humas dan Pemasaran  terbagi menjadi tugas 
harian, mingguan, bulanan, triwulanan, dan semester/ tahunan 

a. Tugas Harian meliputi : 
1) Memantau jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan 
2) Memproses surat :. 

Dari luar :  
- meneruskan surat/ proposal yang ditujukan ke Direksi yang melalui 

Humas. 
- Meneruskan surat-surat dari luar yang ditujukan langsung ke unit-unit 

tertentu 
Dari dalam :  
- Menindaklanjuti disposisi dari Direksi 
- Disposisi untuk mempelajari & mengoreksi Draft kerjasama dengan 

asuransi 
Keluar  :  
- Mengajukan ke direksi usulan pembuatan surat penawaran kerjasama : 

pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, MCU dan lain-lain 
- Mengajukan draf surat penawaran untuk ACC Direksi 

3) Mempelajari dan menganalisa Surat Penawaran Kerjasama Pelayanan 
Kesehatan yang masuk dari perusahaan atau asuransi : 

- apakah perlu kerjasama dan bila perlu maka mengoreksi dan diajukan 
ke Direksi untuk ACC 

- Mengirimkan ke hasil koreksian draft kerjasama ke institusi yang 
mengirim dan memproses selanjutnya sampai selesai 

4) Mengajukan untuk penanda MOU kepada Direksi, kerjasama yang 
sudah final dikoreksi, di ACC direksi dan dibuat aslinya (bisa dibuat 
sendiri atau dari perusahaan / asuransi yang akan bekerjasama 

5) Meringkas Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pelayanan bagi peserta 
asuransi yang sudah bekerja sama 

6) Mempelajari dan menganalisa surat penawaran kerjasama MCU 
(medical Chek Up) yang masuk untuk diajukan ke Direksi dan 
menindak lanjuti apabila mendapat disposisi selanjutnya 

7) Checking rekap data survey kepuasan pasien harian dan menyampaikan 
pada unit yang terkait apabila ada yang emergency untuk segera 
ditindaklanjuti 
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8) Menangani dan mengkoordinasikan keluhan pelanggan yang ada dan 
segera ditindaklanjuti apabila emergency membutuhkan penanganan 
misal disampaikan ke Direksi untuk tindakan selanjutnya 

9) Menyampaikan usulan pengkordinasian ke Direksi apabila ada laporan-
laporan dari bagian-bagian pelayanan yang membutuhkan penyelesaian 

10) Merancang , mengusulkan, memantau stock dan distribusi leaflet 
pelayanan RSIS 

11) Merancang, megusulkan, kepada direksi promosi pelayanan baru atau 
pelayanan lama yang perlu dioptimalkan 

12) Memantau informasi kompetitor, yang terkait dengan pemasaran rumah 
sakit 

13) Hospital detailing ke lembaga yang prospektif 
14) Mengadakan penawaran-penawaran kerjasama prodak pelayanan RSI 

YARSIS yang perlu dipasarkan : Rawat Inap, Rawat Jalan, MCU, 
Pelayanan Penunjang Medis misal Lab PA, Ro danlain-lain baik ke 
perusahaan, asuransi ataupun rumah sakit, lanoratorium lain yaang 
memerlukan 

15) Membuat dan mengirimkan press release tentang dinamika RSIS yang 
perlu diketahui masyarakat kepada media masa 

16) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang melakukan penelitian 
di RSIS (bila ada) 

17) Memberikan orietasi bagi karyawan baru bila ada.   
b. Tugas Mingguan : 

1) Memantau jumlah pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan mingguan. 
2) Cheking rekap data survey kepuasan pasien dan memantau follow up 

nya 
3) Memproses Surat :  

Dari luar :  
- meneruskan surat/ proposal yang ditujukan ke Direksi yang melalui 

Humas. 
- Meneruskan surat-surat dari luar yang ditujukan langsung ke unit-unit 

tertentu 
Dari dalam :  
- Menindaklanjuti disposisi dari Direksi 
- Disposisi untuk mempelajari & mengoreksi Draft kerjasama dengan 

asuransi 
Keluar  :  
- Mengajukan ke direksi usulan pembuatan surat penawaran kerjasama : 

pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, MCU dan lain-lain 
- Mengajukan draf surat penawaran untuk ACC Direksi 

4) Mempelajari dan menganalisa Surat Penawaran Kerjasama Pelayanan 
Kesehatan yang masuk dari perusahaan atau asuransi : 
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- apakah perlu kerjasama dan bila perlu maka mengoreksi dan diajukan 
ke Direksi untuk ACC 

- Mengirimkan ke hasil koreksian draft kerjasama ke institusi yang 
mengirim dan memproses selanjutnya sampai selesai 

- Mengajukan untuk penanda MOU kepada Direksi, kerjasama yang 
sudah final dikoreksi, di ACC direksi dan dibuat aslinya (bisa dibuat 
sendiri atau dari perusahaan / asuransi yang akan bekerjasama 

- Meringkas Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pelayanan bagi peserta 
asuransi yang sudah bekerja sama 

5) Mempelajari dan menganalisa surat penawaran kerjasama MCU 
(medical Chek Up) yang masuk untuk diajukan ke Direksi dan 
menindak lanjuti apabila mendapat disposisi selanjutnya 

c. Tugas Bulanan  : 
1) Memantau jumlah pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan serta menganalisa 

laporan dari rekam medik. 
2) Memproses Surat :  

Dari luar :  
- meneruskan surat/ proposal yang ditujukan ke Direksi yang melalui 

Humas. 
- Meneruskan surat-surat dari luar yang ditujukan langsung ke unit-unit 

tertentu 
Dari dalam :  
- Menindaklanjuti disposisi dari Direksi 
- Disposisi untuk mempelajari & mengoreksi Draft kerjasama dengan 

asuransi 
Keluar  :  
- Mengajukan ke direksi usulan pembuatan surat penawaran kerjasama : 

pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, MCU dan lain-lain 
- Mengajukan draf surat penawaran untuk ACC Direksi 

3) Mempelajari dan menganalisa Surat Penawaran Kerjasama Pelayanan 
Kesehatan yang masuk dari perusahaan atau asuransi : 
- apakah perlu kerjasama dan bila perlu maka mengoreksi dan diajukan 

ke Direksi untuk ACC 
- Mengirimkan ke hasil koreksian draft kerjasama ke institusi yang 

mengirim dan memproses selanjutnya sampai selesai 
- Mengajukan untuk penanda MOU kepada Direksi, kerjasama yang 

sudah final dikoreksi, di ACC direksi dan dibuat aslinya (bisa dibuat 
sendiri atau dari perusahaan / asuransi yang akan bekerjasama 

- Meringkas Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pelayanan bagi peserta 
asuransi yang sudah bekerja sama 

4) Mempelajari dan menganalisa surat penawaran kerjasama MCU (medical 
Chek Up) yang masuk untuk diajukan ke Direksi dan menindak lanjuti 
apabila mendapat disposisi selanjutnya. 
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d. Tugas Triwulanan : 
1) Membuat laporan kegiatan Humas dan Marketing selama 3 bulan untuk 

diserahkan ke Manager Syidamar untuk laporan ke Direksi. 
2) Menerima laporan survey kepuasan pasien dari staf Humas untu kemudian 

diringkas untuk kesimpulan dan diserahkan ke Manager Syidamar untuk 
laporan ke direksi dan tindak lanjut ke direksi apabila ada hal-hal yang 
harus diperbaiki dalam pelayanan kepada pelanggan. 

e. Tugas Semesteran : 
1) Cheking data pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan melalui laporan dari 

rekam medik, menganalisa untuk rancangan program pemasaran. 
f. Tugas Tahunan : 

1) Menyusun laporan triwulan keempat akhir tahun, pelaksanaan program 
kerja unit Humas dan Pemasaran kepada manajer Syidamar untuk disusun 
lebih lanjut sebagai laporan unit Syidamar 

2) Membuat program kerja unit Humas dan Pemasaran diserahkan ke 
Manager Syidamar untuk disusun menjadi program Syidamar tahun 
selanjutnya 

3) Menerima laporan survey kepuasan pasien dari staf Humas untuk 
kemudian diringkas untuk kesimpulan dan diserahkan ke Manager 
Syidamar untuk laporan ked an tindak lanjut direksi apabila ada hal-hal 
yang harus diperbaiki dalam pelayanan kepada pelanggan 

4) Melakukan evaluasi pelaksanaan program team sukses dan menyusun 
program selanjutnya bersama team sukses yang lain. 

5)  Menyusun RAPB dan diserahkan ke Manager Syidamar untuk 
selanjutnya diserahkan ke direksi untuk rencana anggaran tahun 
berikutnya 

6) Membuat ucapan hari Raya kepada klien Humas misal perujuk 
7) Mengajukan  pembuatan parcel  mengajukan penawaran-penawaran parcel 

ke direksi untuk bahan pertimbangan dan memproses mengkoodinir 
sampai pengirimannya untuk klien Humas biasanya perujuk yang menurut 
pertimbangan pantas diberikan karena selalu merujuk ke RSI Yarsis 

8) Mengajukan  pembuatan parcel  dan memproses mengkoodinir sampai 
pengirimannya untuk klien Laboratorium, keuangan dan BKIA (titip 
pembuatan ke Humas). 

9) Mengajukan  pembuatan kalender untuk tahun selanjutnya dan 
mengajukan penawaran-penawaran dari percetakan yang masuk untuk 
bahan pertimbangan direksi untuk memilih dan menentukan harga, lay 
out, sampai cetak atas ACC direksi 

10) Mendistribusikan kalender ke karyawan, direksi, yayasan dan seluruh 
relasi RSI YARSIS : masjid, perujuk, puskesmas, dan relasi : sekertariat, 
bagian umum, Syidamar, keuangan dll.  

 
3.1. Pelaksana Informasi 
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Nama Petugas : 1.  Supriyono 
                    2. Erna Puji Hastuti 
                    3. Yulikah, AMD 

        4. Kusmiyatun 
                          5.  Nur Hidayati 
    6 . Dimas Arisandi S.W, AMD 
    7. M. Nur Wahid M, AMD 
Persyaratan pegawai :1.  SMA 
   2. Menguasai ilmu dasar komunikasi  
   3. Berakhlaq baik dan berdedikasi tinggi 
Kedudukan dan  
Hubungan Kerja :1.  Berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten  
   Manajer Humas dan Pemasaran 

2. Hubungan kerja sejajar koordinatif kepada pelaksana lain  
diunit Humas dan Pemasaran 

Tugas harian  
1. Menerima telpon dari luar dengan standar jawaban : “Assalaamu’alaikum 

Rumah Sakit YARSIS ada yang bisa kami Bantu” dan atau mengoperkan 
telpon ke tujuan 

2. Atas permintaan unit-unit kerja untuk kepentingan RSIS, menelponkan keluar 
dan atau kedalam (mencarikan obyek sebatas yang dapat dihubungi lewat alat 
komunikasi) 

3. Melayani pengunjung yang membutuhkan informasi (menjawab pertanyaan 
dan menunjukkan arah) 

4. Menulis pasien masuk / pulang di buku dan white board   
5. Memanggilkan taksi bagi yang membutuhkan (paien / keluarganya) 
6. Menerima dan memberikan alternatif solusi (sebatas kewenangan yang 

dimiliki) dari komplain pasien / keluarganya, serta mencatatnya dibuku 
komplain. 

7. Membuatkan bukti pembebanan beaya penggunaan telpon interlokal dari 
pasien / keluarganya dan menyerahkan bukti pembebanan ke kasir. 

8. Melayani pengambilan liflet 
9. Melayani pembuatan kartu keluarga besar  
10. Mencatat jumlah penerimaan koran dari Solopos dibuku penerimaan   

Nama Petugas : Supriyono 
Tugas Mingguan 

Mengecek absensi petugas unit informasi dan mencatat pertukaran jaga  
Tugas Bulanan 

1. Menghadiri rapat koordinasi unit Humas dan Pemasaran 
2. Mendistribusikan tabloid YARSIS (staf Redaksi)  

Tugas Semesteran 
Merekap data pendistribusian tabloid YARSIS 

Tugas Tahunan 
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1. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan HUT RSIS 
2. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan Ramadlan 
3. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan Qurban 

Nama Petugas : Erna Puji Hastuti 
Tugas Mingguan 
 

Melipat dan menempatkan liflet pada tempatnya  
Tugas Bulanan 

1. Menghadiri rapat koordinasi unit Humas dan Pemasaran 
2. Melaksanakan pengebonan barang / ATK sub unit informasi  

Tugas Semesteran 
Merekap data pendistribusian liflet 

Tugas Tahunan 
1. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan HUT RSIS 
2. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan Ramadlan 
3. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan Qurban 

Nama Petugas : Yulikah, AMD 
Tugas Mingguan 
 

Merekap komplain pasien / keluarganya dibuku komplain 
Tugas Bulanan 

1. Membuat laporan komplain ke Asmen Humas dan Pemasaran 
2. Menghadiri rapat koordinasi unit Humas dan Pemasaran 

Tugas Semesteran 
      Merekap penggunaan telpon non dinas dari karyawan RSIS    

Tugas Tahunan 
1. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan HUT RSIS 
2. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan Ramadlan 
3. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan Qurban 

Nama Petugas : Kusmiyatun 
Tugas Mingguan 
 

1. Mengurusi ketersediaan liflet di counter  
2. Merekap pembuatan kartu keluarga besar  

Tugas Bulanan 
Melaporkan pembuatan kartu keluarga besar ke Asman Humas dan Pemasaran   

Tugas Semesteran 
Merekap penggunaan telpon non dinas dari karyawan RSIS 

Tugas Tahunan 
1. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan HUT RSIS 
2. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan Ramadlan 
3. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan Qurban 

Nama Petugas  : 1. Nur Hidayati 
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       2. Dimas Arisandi S.W, AMD 
     3. M. Nur Wahid M, AMD 
Tugas Mingguan 

Melaksanakan cross cek data pasien di white board dengan di bangsal 
perawatan 

Tugas Bulanan 
Membuat jadwal dinas dan menyerahkan ke Asman Humas dan Pemasaran  

Tugas Semesteran 
Merekap penggunaan telpon non dinas dari karyawan RSIS 

Tugas Tahunan 
1. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan HUT RSIS 
2. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan Ramadlan 
3. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan Qurban 
 

3.2   Pelaksanan Humas  
Nama Petugas : Patta Yunastri, S.Sos 
Persyaratan pegawai :1.  D.3 – S.1 
   2. Menguasai ilmu dasar komunikasi 
   3. Berakhlaq baik dan berdedikasi tinggi 
Kedudikan dan  
Hubungan Kerja :1.  Berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten  
               Manajer Humas dan Pemasaran 

2. Hubungan kerja sejajar koordinatif kepada pelaksana lain 
diunit Humas dan Pemasaran 

Uraian Tugas 
Tugas Harian 

1. Mendistribusikan koran ke pasien ruang perawatan kelas II, I dan VIP dan 
mencatat jumlah pendistribusian  koran dari Solopos dibuku pendistribusian 

2. Pendataan dan melaksanakan foto bayi dan mendistribusikan ke pasien yang 
bersangkutan  

3. Menerima dan memberikan alternatif solusi (sebatas kewenangan yang 
dimiliki) dari komplain pasien / keluarganya, serta mencatatnya dibuku 
komplain.  

4. Membuatkan surat kelahiran bayi yang lahir di RSIS dan menyerahkan 
kepada yang bersangkutan 

5. Merelease pasien kasus kecelakaan ke harian Solopos 
6. survei kepuasan pasien 
7. pendataan angket survei kepuasan pasien 
8. pembuatan data pada lembar foto bayi 
9. pendataan & pembuatan surat jawaban rujukan rawat inap (koordinasi dg.RM) 
10. pengiriman release berita RS ke media (cetak / radio) 
11. Kliping berita/release (jika ada) tentang RS di media cetak 
12. koordinasi dg.wartawan (jika ada) yang membutuhkan nara sumber dari RS 

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



 

 65 

Tugas Mingguan 
1. Mendistribusikan angket kepuasan pasien ke pasien / keluarga pasien  
2. mempersiapkan pertanyaan rubrik konsultasi kesehatan di Solopos 
3. mengkoordinasikan jawaban rubrik konsultasi kesehatan di Solopos  
4. mempersiapkan materi rubrik konsultasi kesehatan di Solopos yang siap kirim 
5. mengirimkan materi rubrik konsultasi kesehatan di Solopos lewat fax 
6. menyerahkan surat jawaban rujukan ke Manajer Yan Med untuk dikoreksi & 

ditandatangani 
Tugas Bulanan 

1. Mendistribusikan balasan rujukan kepada para perujuk 
2. rekap angket survei kepuasan pasien  
3. pendataan rujukan laborat 
4. rekap rujukan  
5. transfer insentif rujukan 
6. pengiriman surat jawaban rujukan 
7. pengiriman jadwal khotib sholat Jum`at & majelis ahad pagi di RS ke Solopos 
8. mempersiapkan jawaban konsultasi kesehatan di El Fata 
9. koordinasi liputan materi & distribusi tabloid Yarsis 

Tugas Triwulan 
1. Membantu merekap data pelayanan unit humas dan pemasaran untuk bahan 

penyusunan laporan triwulan 
2. penyusunan konsep laporan triwulan angket kepuasan pasien 
3. pendataan rujukan rongent     

Tugas Semesteran 
a. Membantu merekap data pelayanan unit humas dan pemasaran untuk 

bahan penyusunan laporan semester     
b. Rekap jumlah rujukan tiap perujuk tiap daerah 

Tugas Tahunan 
1. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan HUT RSIS 
2. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan Ramadlan 
3. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan Qurban 
1. pendataan perujuk untuk pengiriman parcel lebaran 
2. pengiriman ucapan selamat lebaran ke rekanan & perujuk (Muslim) 
3. distribusi kalender 

 
3.3   Pelaksana Public Relations 

Nama              : Dhiasty Mahayanti, S.T 
Persyaratan pegawai : 1.  D.3 – S.1 
   2. Menguasai bahasa Inggris 
   2. Menguasai ilmu dasar komunikasi dan IT 
   3. Berakhlaq baik dan berdedikasi tinggi 
Kedudikan dan Hubungan kerja :  
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1.Berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten 
Manajer Humas dan Pemasaran 
2. Hubungan kerja sejajar koordinatif dengan pelaksana lain 

diunit Humas dan Pemasaran 
Uraian Tugas 
Tugas Harian 

1. Bersama dengan pelaksana Humas dan Marketing, melaksanakan tugas : 
· Mendistribusikan koran ke pasien ruang perawatan kelas II, I dan VIP dan 

mencatat jumlah pendistribusian  koran  dibuku pendistribusian 
· Melakukan pendataan dan melaksanakan foto bayi dan mendistribusikan 

ke pasien yang bersangkutan  
· Menerima dan memberikan alternatif solusi (sebatas kewenangan yang 

dimiliki) dari komplain pasien / keluarganya, serta mencatatnya dibuku 
komplain.  

· Membuatkan surat kelahiran bayi yang lahir di RSIS dan menyerahkan 
kepada yang bersangkutan 

· Merelease pasien kasus kecelakaan ke harian Solopos 
· Melakukan survei kepuasan pasien dengan cara mendistribusikan angket  
· Pendataan angket survei kepuasan pasien 
· Pembuatan data pada lembar foto bayi 
· Pendataan & pembuatan surat jawaban rujukan rawat inap (koordinasi 

dg.RM) 
· Pengiriman release berita RS ke media (cetak / radio) 

2. Mengelola web site RSIS  
3. Menjalin komunikasi timbal balik yang efektif dengan rekanan luar negeri  

Tugas Mingguan 
1. Merekap angket kepuasan pasien ke pasien / keluarga pasien  
2. Koordinasi dg.wartawan (jika ada) yang membutuhkan nara sumber dari RSIS 
3. Kliping berita/release (jika ada) tentang RS di media cetak 

Tugas Bulanan 
1. Merekap angket survey kepuasan pasien 
2. Peliputan materi tabloid  Yarsis  
3. Distribusi tabloid 

Tugas Triwulan 
1. Membantu merekap data pelayanan unit humas dan pemasaran untuk bahan 

penyusunan laporan triwulan 
2. Pelaporan hasil rekap laporan angket kepuasan pasien 

Tugas Semester 
Merekap data pelayanan unit public relation untuk dilaporkan kepada Asmen 
Humas dan Pemasaran untuk bahan penyusunan laporan semester     

Tugas Tahunan 
1. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan HUT RSIS 
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2. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan Ramadlan 
3. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan Qurban 
4. pendataan perujuk untuk pengiriman parcel lebaran 
5. pengiriman ucapan selamat lebaran ke rekanan & perujuk (Muslim) 
6. distribusi kalender 

 
3.4   Pelaksana Customer Services 

Nama      : 1. Afina Rosyida, AMD 
       2. Ratih Rosyiati, S.Sos 
Persyaratan pegawai : 1.  D.3 – S.1 
   2. Menguasai bahasa Inggris 
   2. Menguasai ilmu dasar komunikasi 
   3. Berakhlaq baik dan berdedikasi tinggi 
Kedudikan dan Hubungan kerja :  

1. Berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten 
Manajer Humas dan Pemasaran 

2. Hubungan kerja sejajar koordinatif dengan pelaksana lain 
diunit Humas dan Pemasaran 

Uraian Tugas  
Tugas Harian 

1. Bersama dengan pelaksana Humas dan Marketing, melaksanakan tugas : 
· Mendistribusikan koran ke pasien ruang perawatan Kelas I A dan 

Super VIP dan President Suite dan mencatat jumlah 
pendistribusian  koran  dibuku pendistribusian 

· Menerima dan memberikan alternatif solusi (sebatas kewenangan 
yang dimiliki) dari komplain pasien / keluarganya, serta 
mencatatnya dibuku komplain.  

· Melakukan survei kepuasan pasien dengan cara mendistribusikan 
angket  di ruang perawatan Kelas I A, Super VIP dan President 
Suite 

· Pendataan angket survei kepuasan pasien 
2. Mengelola layanan informasi kepada pengunjung RSIS 

3. Mengelola layanan penyambutan pasien/keluarga datang dan pengantaran 
pasien pulang 

4. Mengelola layanan informasi RSIS melalui media cetak dan elektronik 
5. Mengelola layanan informasi penggunaan fasilitas ruangan kepada pasien 

baru masuk     
Tugas Mingguan 

1. Merekap angket kepuasan pasien ke pasien / keluarga pasien  
2. Mengelola pengebonan dan penempatan bahan-bahan cetak informasi RSIS 

Tugas Bulanan 
Merekap angket survey kepuasan pasien 
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Tugas Triwulan 
1. Membantu merekap data pelayanan unit humas dan pemasaran untuk bahan 

penyusunan laporan triwulan 
2. Melaporkan hasil rekap  laporan angket kepuasan pasien 

Tugas Semester 
Merekap data pelayanan unit customer service untuk dilaporkan kepada 
Asmen Humas dan Pemasaran untuk bahan penyusunan laporan semester     

Tugas Tahunan 
1. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan HUT RSIS 
2. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan Ramadlan 
3. Melaksanakan tugas-tugas khusus kegiatan Qurban 
4. pendataan perujuk untuk pengiriman parcel lebaran 
5. pengiriman ucapan selamat lebaran ke rekanan & perujuk (Muslim) 
6. distribusi kalender 

 
 

BAB III 
PENYAJIAN  DATA 

 
Penyelenggaraan sistem pelayanan rumah sakit di Indonesia, pada tahun-tahun 

terakhir ini mengalami banyak perubahan. Baik dalam hal regulasi pemerintah 
maupun manajemen pengelolaan.  Berbagai faktor ataupun issu-issu  nasional, regional 
dan global turut mempengaruhi atas terjadinya banyak perubahan itu. Perubahan 
yang paling mencolok terjadi pada ranah bahwa : jasa pelayanan kesehatan (rumah 
sakit) secara umum sudah menjadi komoditas bisnis dan rumah sakit dikelola dan 
dikembangkan sebagai suatu unit industri atau niaga.  

Mulai bergulirnya liberalisasi pengelolaan rumah sakit, membuat investasi asing 
sudah tidak mungkin lagi untuk dibendung. Hal ini akan mengakibatkan kompetisi 
dalam dunia bisnis pengelolaan pelayanan kesehatan menjadi ketat dan tak berimbang. 
Bagaiman tidak, pasar bebas membuat rumah sakit-rumah sakit asing yang bermodal 
besar dan ”dipersenjatai” dengan tekhnologi modern bebas mengembangkan bisnisnya 
di Indonesia. Hal ini diperburuk dengan belum adanya peraturan dari pemerintah 
yang mengatur keberadaan investasi asing yang pastinya akan mengancam 
”pertahanan” rumah sakit lokal dengan modal yang tidak sebesar rumah sakit 
internasional. Namaun bagaimanapun juga hal ini dapat disikapi sebagai tantangan 
bagi pengelola rumah sakit dalam negeri untuk mengembangkan manajemen 
profesional.  

 Bagi pengelola rumah sakit lokal, tatanan dunia baru yang sangat cepat 
perkembangannya tersebut, membuka cakrawala dan sekaligus tantangan baru agar 
sigap menghadapi persaingan usaha, tidak hanya bersaing dengan kompetitor domestik 
namun  juga  menghadapi persaingan usaha ditingkat global. Liberalisasi ekonomi 
memaksa kepada para pengelola rumah sakit untuk selalu membuat perencanaan  
dengan matang serta meninjau kembali sistem manajemen yang dianggap kurang 
dapat merespon perkembangan zaman yang selalu berubah tersebut, untuk diarahkan 
pada sistem manajemen yang efektif. Sehingga kualitas layanan dalam segala aspeknya, 
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menjadi pekerjaan yang harus selalu dituntaskan. Konsekwensinya, keunggulan suatu 
layanan rumah sakit  tidak hanya ditentukan hanya pada keunggulan komparatif saja, 
akan tetapi juga harus diarahkan pada keunggulan kompetitif. 

Perubahan yang lain terjadi pada paradigma tentang “siapa yang membutuhkan” 
dalam pelayanan kesehatan. Kalau dulu ada anggapan bahwa pasien-lah yang 
membutuhkan layanan jasa kesehatan dari suatu rumah sakit, namun sekarang 
paradigma itu sudah berubah seiring dengan berubahnya zaman.  Sekarang pihak 
rumah sakit-lah yang “membutuhkan” pasien. Walaupun secara faktual, keduanya 
sama-sama membutuhkan, akan tetapi kebebasan untuk memilih rumah sakit mana 
yang disukai yang ada pada diri pasien, jauh lebih besar.  Sehingga pengelola rumah 
sakit diharapkan semakin membuat inovasi agar mereka mau  menggunakan fasilitas 
yang dikelolanya. 

Dengan demikian setiap pengelola layanan jasa kesehatan, dituntut untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap pasien atau keluarganya; yang 
dalam bahasa pemasaran diistilahkan dengan “service of exellent”  (pelayanan yang 
prima). Yaitu pelayanan yang menempatkan pasien dan keluarganya sebagai “raja”, 
yang dengannya melazimkan kepada pengelola layanan jasa kesehatan untuk 
memenuhi apa yang diharapkan oleh pasien maupun keluarganya, khususnya dalam 
hal kenyamanan, ketepatan dan kecekatan.    

RSI YARSIS menyadari bahwa sebagai bagian dari perusahaan penyedia layanan 
jasa kesehatan di Indonesian, tidak luput dari pengaruh perubahan zaman ini. Bahkan 
tantangannya lebih besar, yaitu disatu sisi harus pandai-pandai mensiasati perubahan 
dan membuat strategi manajemen yang efektif, disisi lain dihadapkan pada tantangan 
untuk mempertahankan nilai-nilai Islam yang telah tertanam dalam sistem manajemen 
rumah sakit ini, agar tidak pudar oleh arus perubahan. Hal ini merupakan 
pengejawantahan dari amanat para pendiri Rumah Sakit Islam Surakarta ini, dimana 
Islam dipakai sebagai label rumah sakit dan juga  sebagai spirit yang memotivasi 
seluruh SDM yang terlibat didalamnya untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam 
setiap langkah.   

Perubahan lingkungan yang dikarenakan gempuran arus globalisasi saat ini mau tidak 
mau menjadi perhatian khusus bagi orang-orang yang menduduki kursi pimpinan manajemen 
di RSI YARSIS.  Para pimpinan manajemen atau direksi yang berfungsi sebagai pembuat 
kebijakan melihat perubahan lingkungan ini sebagai tantangan untuk dapat bertahan diantara 
ketatnya kompetisi bisnis pelayanan kesehatan.  Dengan menggunakan manajemen strategi 
yang tepat, para pemimpin manajemen merumuskan  strategi-strategi yang berjalan seiring 
dengan perubahan jaman. 

Kepekaan para pemimpin manajemen rumah sakit terhadap perubahan disekitar 
lingkungan organisasi, membuat perumusan strategi-strategi organisasi menjadi tepat 
dan terarah. Tantangan perubahan lingkungan membuat perusahaan baik ditingkat 
operasional maupun ditingkat fungsional mesti melakukan pendekatan yang sistematis 
terhadap perubahan yang terjadi agar perusahaan dapat berjalan dan bertahan 
dengan baik. Diperlukan langkah-langkah strategis dalam kerangka manajemen 
strategis untuk mewujudkan tujuan organisasi.  

Pada tingkat fungsional, pengembangan strategi yang searah dengan visi misi dan 
objektif perusahaan menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan grand 
strategi yang telah dirumuskan sebelumnya oleh pimpinan manajemen  Sehingga proses 

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



 

 70 

strategi perencanaan pada unit Syidamar sebagai unit yang memegang fungsi 
pemasaran menjadi hal yang penting pula. Termasuk pemilihan strategi  Marketing 
Public Relations sebagai konsep marketing yang dijalankan pada tingkat fungsional 
unit Syidamar. 

Penerapan strategi Marketing Public Relations sebagai konsep pendekatan 
marketing dirumah sakit ini berdasarkan adanya pemahaman baru bahwa pasien 
memiliki posisi penting dalam pemasaran rumah sakit.  Konsep Marketing Public 
Relations adalah konsep pemasaran yang tak hanya melihat  pada kepentingan 
produsen untuk memperoleh keuntungan ekonomi setinggi-tingginya, tetapi 
berorientasi  pada kepuasan pihak konsumen atau pasien.  

 Unit Syidamar menggunakan menggunakan pendekatan konsep Marketing 
Public Relations dalam setiap kegiatannya dengan menggabungkan fungsi pemasaran 
dan fungsi public relations sebagai bagian yang saling mendukung. Apalagi dengan 
melihat kompetisi dalam bisnis rumah sakit di era globalisasi saat ini, membuat badan 
pengelola pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, harus dapat mengembangkan 
fungsi  marketingnya sehingga dapat berkompetisi secara sehat. Sehingga membuat 
perumusan strategi perencanaan Marketing Public Relations yang tepat menjadi salah 
satu faktor pendukung keberhasilan dalam mewujudkan tujuan organisasi. 

 
G. Manajemen Strategi Perencanaan Marketing Public Relations 

Upaya menyelaraskan organisasi dengan perubahan lingkungannya itu melahirkan 
manajemen strategis. Dalam konteks menghubungkan organisasi dengan lingkungan internal 
dan eksternalnya itulah manajemen strategis menjadi penting. Proses inilah yang kemudian 
menghasilkan strategi organisasi yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan 
organsiasi. Manajemen strategis digunakan oleh pemimpin manajemen sebagai pembuat 
kebijakan dalam merumuskan grand strategy perusahaan. Manajemen strategi juga bisa 
digunakan manajer tingkat fungsional dalam merumuskan strategi pada tingkat fungsional.  

Strategi sendiri merupakan suatu perencanaan kegiatan yang komperehensif yang 
menentukan petunjuk dan pengarahan yang kritis terhadap pengalokasian sumber daya untuk 
mencapai sasaran jangka panjang organisasi. Hal ini merupakan kegiatan tentang apa yang 
harus dilakukan untuk menjamin kesejahteraan organisasi dan sub sistim lainnya. Pilihan 
strategi merupakan suatu yang komplek dan bahkan merupakan tugas yang beresiko. 
Beberapa strategi yang digunakan oleh organisasi diharapkan dapat mengikuti dan menjawab 
tantangan dari lingkungan yang kompetitif.  

Manajemen strategis merupakan upaya organisasi untuk bisa menyelaraskan dirinya 
dengan lingkungan. Dalam mengelola organisasi tidak lagi memadai bila hanya 
mengandalkan intuisi, termasuk mengandalkan intuisi dalam menyusun siasat berbisnis. ( 
Iriantara, 2004 : 11) Seperti yang diungkapkan oleh Bruce Henderson dari Boston Consulting 
Group, strategi yang dirumuskan secara intuitif menjadi tidak memadai lagi karena 
perusahaan semakin membesar, lapis-lapis manajemen semakin bertambah, dan lingkungan 
berubah secara substansial.  

Manajemen strategis sebagai proses merupakan rangkaian tindakan yang dimulai dari 
analisis lingkungan sampai evaluasi dan pengendalian strategi. Terdapat beberapa model 
yang menunjukkan proses manajemen strategis tersebut. ( Iriantara, 2004 : 14) Pada 
umumnya model-model tersebut menunjukkan bagaimana proses manajemen strategis 
tersebut diawali dengan analisis lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan 
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eksternal organisasi sampai pada evaluasi dan pengendalian, yang kemudian dimulai lagi 
dengan analisis lingkungan.  

 Proses manajemen strategis terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari tahap analisis 
lingkungan, penetapan arah pengembangan organisasi (penjabaran visis, misi), perumusan 
strategi, implementasi strategi sampai pada tahap pengendalian strategi.  Model diatas 
(seperti yang telah diteangkan dalam bab 1), merupakan proses manajemen strategis dalam 
merumuskan strategi organisasi atau disebut juga sebagai strategi operasional / grand 
strategy. Sebuah organisasi pastilah terdiri dari sub unit atau sub divisi lainnya sebagai 
bagian dari struktur organisasi yang sama-sama menjalankan fungsinya masing-masing 
dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Penjabaran strategi organisasi  pada tingkat 
divisi / bagian perlu dilakukan. Masing-masing divisi perlu mengembangkan strateginya 
sendiri yang menunjang pada terlaksananya strategi pada tingkat organisasi. Strategi tersebut 
disebut sebagai strategi fungsional. Strategi fungsional adalah strategi khusus yang 
dikembangkan untuk setiap fungsi dalam unit usaha yang berisi tugas-tugas khusus yang 
mesti dijalankan untuk mengimplementasikan strategi global.( Iriantara, 2004 : 75). 

Unit Syidamar (Syiar, Dakwah dan Marketing)  sebagai salah satu sub unit dari 
keseluruhan struktur organisasi RSI YARSIS tentunya juga mengembangkan strateginya 
sendiri untuk menunjang pada terlaksananya strategi pada tingkat organisasi. Dalam 
merumuskan strategi fungsionalnya,  manajer unit Syidamar harus mengacu pada visi misi 
dan objektif organisasi RSI YARSIS  serta merumuskan strategi fungsional yang dapat 
mendukung kesuksesan  strategi organisasi / grand strategy yang telah dirumuskan. Manajer 
unit Syidamar mesti memiliki pemahaman akan arah perusahaan yang ditetapkan dalam 
rencana strategis perusahaan sehingga dapat merumuskan strategi fungsional yang tepat.  

Untuk itu langkah awal dalam proses manajemen strategis unit Syidamar RSI YARSIS 
adalah dengan menjabarkan visi,misi dan objektif organisasi terlebih dahulu.  

f. Visi Misi dan Objektif 
Visi adalah apa yang ingin dicapai organisasi pada masa depan. Sedangkan misi 

merupakan maksud dari pendirian organisasi tersebut yang mencerminkan arah  
perkembangan organisasi secara umum. Sedangkan arah perkembangan yang lebih 
spesifik dicantumkan dalam objektif organisasi. ( Iriantara, 2004 : 76) 

Adapun visi, misi yang dimiliki RSI YARSIS adalah sebagai berikut:  
Visi  : “Sebagai pusat pelayanan kesehatan unggulan bertaraf nasional 

tahun 2010”.  
Misi : “Pelayanan kesehatan yang Paripurna, Profesional dan Islami” 
Objektif  : 2009 tahun peningkatan layanan Pelayanan Prima  

slogan yang dipakai : ” tugas kami  memberikan pelayanan prima, 
cepat, tepat dan memuaskan”  

Motto : “Bekerja sebagai ibadah, ikhsan dalam pelayanan, berlomba dalam 
kebaikan serta menggembirakan pasien dan keluarganya”.  

                  Falsafah : “Rumah Sakit Islam Surakarta adalah perwujudan Iman dan Amal 
Sholeh dalam meraih ridho Allah Subhanahuwata’ala”. 

Visi dan misi tersebut yang menjadi dasar dari semua kegiatan yang mereka 
lakukan, termasuk kegiatan merumuskan strategi perencanaan Marketing Public 
Relations. Dengan melihat visi misi dan objektif organisasi diharapkan manajer unit 
Syidamar dapat memahami betul arah tujuan organisasi ke depannya atau bisa 
memahami betul bagaimana organisasi tersebut “bereaksi” dengan perubahan lingkungan 
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yang terjadi. Sehingga manajer unit Syidamar dapat memahami bagaimana latar belakang 
perumusan strategi organisasi yang kemudian memunculkan kesamaan pandangan 
terhadap tujuan organisasi . Sehingga kepekaan tersebut dapat dipakai oleh manajer unit 
Syidamar bersama-sama dengan staffnya dalam merumuskan strategi yang dapat 
mendukung pelaksanaan strategi organisasi. 

Setiap unit atau divisi yang dibangun dalam sebuah struktur organisasi tentunya 
memiliki peran dan fungsinya masing-masing.  Rumusan strategi fungsional tersebut 
selain mengacu pada visi misi dan objektif perusahaan, juga harus mengacu pada visi 
misi dari unit SYIDAMAR itu sendiri. Karena strategi yang dirumuskan nantinya harus 
sesuai dengan peran strategis unit  Syidamar, sehingga strategi fungsional yang 
dirumuskan bisa menunjang pada pencapaian  tujuan unit Syidmar itu sendiri. 

Seperti yang dikutip dari wawancara penulis dengan manajer Syidamar, Bapak 
Sunawi, S.Ag (14 Agustus 2009) :  

“ Latar belakang dibentukanya unit Syidamar itu...manajemen memang 
melaui beberapa pengkaijian untuk mewujudkan yang pertama misi rumah 
sakit itu kan pelayanan kesehatan yang paripurna profesional dan islami, 
nah untuk mewujudkan itu perlu dibentuknya satu unit khusus yang 
berkonsentrasi untuk terealisasikannya misi itu. Lebih-lebih untuk misi 
pelayanan kesehatan yang paripurna profesional dan islami, itu kan tidak 
hanya bisa dilakukan oleh unit yang sudah jelas dia berkonsentrasi 
dibidang tertentu ya kaya kesehatan, dia hanya konsentarsi dibidang 
perarwatan atau penunjang medik kaya apotik laborat,...nah itu kan tidak 
mungkin.. makanya perlu adanya unit yang  mengakselerasikan 
kepentingan itu.. untuk mmewujudkan... khususnya pelayanann yang 
paripurna profesional dan islami. Lha kalo mengapa siar dakwah dan 
marketing digabung karena dalam aplikasinya dilapangan pekerjaan-
pekerjaan syiar dakwah itu juga erat kaitannya untuk program 
pemasaran...” 

 
Unit SYIDAMAR RSI YARSIS dibentuk berdasarkan pada sebuah falsafah yaitu 

memperbanyak kawan, kerjasama untuk kebaikan, berlomba-lomba dalam kebajikan.. 
Selain itu, Unit SYIDAMAR RSI YARSIS memiliki sebuah visi jabatan antara lain 

:  
a. Menjadi bagian yang memuaskan bagi pelanggan rumah sakit baik eksternal maupun 

internal 
b.  Menjadi bagian yang mempunyai tenaga pemasar yang profesional, ulet dan tangguh 

dalam menciptakan citra positif rumah sakit. 
c. Menjadi bagian yang akurat dan terarah dalam mendapatkan informasi mengenai 

harapan, keinginan dan kebutuhan pelanggan serta menyampaikan informasi balik 
yang benar dan baik 

d. Menjadi bagian yang efektif dalam setiap melakukan kegiatan pemasaran 
Dengan berpegang pada visi tersebut, unit SYIDAMAR RSI YARSIS mempunyai 

misi antara lain :  
a. Melayani keluhan pelanggan dengan sungguh-sungguh dan memberikan solusi yang 

cepat dan tepat. 
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b. Memberikan informasi yang baik dan benar tentang rumah sakit kepada masyarakat 
luas 

c. Menciptakan budaya yang kondusif bagi berkembangnya orientasi kepuasan pasien 
bagi seluruh karyawan 

d. Melakukan kegiatan sesuai dengan manajeman yang efisien dan efektif 
Sedangkan motto Unit SYIDAMAR RSI YARSIS adalah bekerja untuk ibadah, 

maslahah untuk bersama.  
Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh unit SYIDAMAR adalah kegiatan-

kegiatan pemasaran, dakwah dan public relations yang ditujukan untuk membangun citra 
positif  dikalangan masyarakat. Unit ini bersama dengan unit-unit lainnya dalam struktur 
organisasi RSI YARSIS, berusaha  melaksanakan visi misi organisasi dengan titik fokus 
pada terwujudnya pelayanan prima sesuai dengan objektif organisasi pada tahun 2009 ini. 
unit ini berusaha mewujudkan “pelayanan prima” tersebut dengan memberikan pelayana 
prima yang berhubungan dengan kepuasan pasien baik  berupa kepuasan mendapatkan 
informasi, kepuasan mendapatkan tanggapan mengenai keluhan pasien, kepuasan 
terpenuhinya harapan pasien serta kepuasan pasien lainnya. Kepuasan tersebut 
diharapkan dapat menumbuhkan citra positif yang akan membawa pada tumbuhnya 
kepercayaan masyarakat.  
g.   Analisa Lingkungan  

Setelah visi, misi dan objektif organisasi ditetapkan, maka dilakukan analisis 
lingkungan. Analisis lingkungan merupakan proses pemantauan lingkungan organisasi 
untuk mengidentifikasi ancaman maupun kesempatan (saat ini dan masa depan) yang 
mungkin berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang 
dimaksud lingkungan adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang 
dapat mempengaruhi  keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.  

 Analisis lingkungan ini bisa menggunakan analisis SWOT, yakni menganalisis 
kekuatan dan kelemahan  lingkungan internal organisasi dan menganalisis ancaman dan 
peluang dari lingkungan eksternal organisasi.  
1) Analisis Lingkungan Internal  

Dengan menggunakan analisa SWOT, berati ketika menganalisis lingkungan 
internal akan menggali informasi tentang kekuatan dan kelemahan organisasi, yang juga 
merupakan analisa kekuatan dan kelemahan pada tingkat unit fungsional seperti unit 
SYIDAMAR.  

Analisa lingkungan internal tersebut menyangkut pada analisa mengenai:  
a) Struktur Organisasi : 

Menurut Wheelen dan Hunger (1995 : 121), struktur organisasi sangat penting 
dalam merumuskan strategi. Bila strukturnya sesuai dengan usulan perubahan 
strategi, maka struktur itu merupakan kekuatan, sedangkan bila sebaliknya, tentu 
merupakan kelemahan. Bila struktur yang ada sekarang dipandang tidak mendukung 
strategi yang akan dijalankan, manajemen puncak mesti mengambil keputusan 
apakah strategi tersebut memang tepat dan layak, ataukah mesti dilakukan perubahan 
struktur menjadi struktur yang lebih kompleks ( Iriantara, 2004 : 81). 

 Analisa pada struktur internal organisasi ini dimaksudkan untuk mengetahui 
apakaha struktur yang telah terbentuk dalam organisasi tersebut dapat membantu 
dalam pelaksanaan strategi fungsional yang akan dirumuskan atau malah sebaliknya. 
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Struktur organisasi RSI YARSIS dapat digolongkan dalam bentuk struktur 
organisasi lini dan staff. Adapun keuntungan dari bentuk organisasi lini dan staff 
adalah: 
e. Adanya pembagian kerja yang jelas. 
f. Koordinasi mudah dijalankan dalam setiap kelompok kerja atau golongan 

karyawan. 
g. Adanya keuntungan dari karyawan untuk mengembangkan potensi dirinya. 
h. Disiplin moral biasanya tinggi karena tugas yang dilaksanakan seseorang 

biasanya sesuai dengan bakat pendidikan dan pengalamannya. 
Struktur organisasi digambarkan bahwa direksi RSI YARSIS 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. (dapat dilihat dalam lampiran 3)  

Menurut keterangan manajer Syidamar, Bapak Sunawi, S.Ag dalam 
wawanacaranya dengan penulis (5 November 2009) :  

    “ Kalo struktur itu ini melihat pada kebutuhan pelayanan, lebih-lebih 
melihat rumah sakit ini terus berkembangan, maka peningkatan pada bidang 
pelayanan rumah sakit ini pastinya akan terus dikembangkan, makanya 
struktur rumah sakit ini juga menyesuaikan pada perkembangan layanan 
yang ada agar layanan tersebut dapat terorganisir dengan baik . Selain itu 
juga perlu menyesuaikan dengan aturan struktur organisasi dari pemerintah 
dalam hal ini Dep Kes walau memang tidak diatus bahwa struktur rumah 
sakit itu harus begini. Misalnya untuk layanan laborat harus ada 
koordinator/ kepala sendiri minimal koordinatornya adalah dokter, nah 
dengan acuan tersebut, maka rumah sakit harus memngusahakan membuat 
struktur untuk unit tersebut ya seperti itu...Nah untuk struktur organisasi 
pada unit syidamar ini dibuat dikarenakan adanya kebutuhan untuk 
memasarkan layanan-layanan yang ada pada RSI YARSIS ini...” 
 
    “ Kalo dalam penentuan  penempatan struktur pemasaran pada 
organisasi rumah sakit khususnya pada yarsis karena saya ga tahu diluar 
ya...ya itu tadi pertama berpijak pada melihat kebutuhan pelayanan tapi 
dengan tidak serta merta merujuk pada aturan pemerintah, memang aturan 
pemerintah itu tidak ada bahwa rumah sakit itu harus ada unit pemasaran 
itu tidak ada. Tapi itu merupakan kebutuhan real rumah sakit yang 
bersangkutan akhirnya ya diusahakan. Jadi harus ada divisi khusus yang 
fokus dengan pekerjaan memasarkan produk layanan. Jadi kalounit 
pemasaran dibentuk itu murni melihat kebutuhan rumah sakit layanan itu 
sendiri..” 

 
Jadi dalam membuat atau membentuk sebuah struktur organisasi rumah sakit 

biasanya diperngaruhi oleh kebutuhan dan perkembangan layanan yang ada. Semakin 
banyak layanan yang ditawarkan sebuah rumah sakit akan membuat semakin kompleks 
pula struktur organisasi yang terbentuk. Apalagi bila rumah sakit tersebut telah 
berkembang menjadi sebuah organisasi atau perusahaan besar yang tentunya akan 
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membutuhkan struktur organisasi yang semakin kompleks. Termasuk kebutuhan-
kebutuhan unit-unit ynag mendukung perkembangan sebuah organisasi tersebut. Sama 
halnya dengan RSI YARSIS yang dalam perkembanganya membutuhkan unit 
pemasaran dan public relations dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi. 
Mengingat pelayanan yang semakin banyak ditawarkan RSI YARSIS menuntut adanya 
pengelolaan manajemen rumah sakit yang lebih profesional. Sehingga dibentuklah unit 
Syidamar sebagai unit yang lebih fokus pada pekerjaan memasarkan produk layanan 
rumah sakit dan dimasukkanlah unit ini dalam struktur besar RSI YARSIS.  

Secara struktural, unit  Syidamar membawahi bagian-bagian antara lain bagian 
(lampiran 4 ): 
1. Syiar dan Dakwah yang terdiri dari sub unit : 

a. Kemasjidan 
b. Bimbingan dan penyuluhan pasien, serta 
c. Bina disiplin beragama karyawan 

2. Humas dan Pemasaran yang terdiri dari sub unit : 
a. Humas 
b. Public relations, dan 
c. Informasi  
d. Customer service  

Unit  Syidamar di pimpin oleh Manajer Syidamar, yang bertanggungjawab 
langsung kepada Direktur Utama dan melakukan koordinasi unit-unit dibawahnya. 
Manajer SYIDAMAR memegang fungsi perencanaan, fungsi pergerakan dan 
pelaksanaan, fungsi pengawasan, serta fungsi penilaian dan pengendalian dalam unit 
SYIDAMAR yang dipimpinnya. ( uraian tugas terdapat dalam bab II )  

Keterangan mengenai struktur dalam unit Syidamar yang dipimpinnya , 
diterangkan oleh  manajer Syidamar, Bapak Sunawi, S.Ag sebagai berikut (14 Agustus 
2009):  

“ Sebenarnya sub unit-unit ini (humas dan pemasaran serta syiar dakwah) 
dalam kegiatannya mengandung kegiatan marketing. Sebenarnya semua unit di 
struktur organisasi RSI YARSIS itu sama-sama melakukan kegiatan marketing, 
misalnya pada unit medik seperti apotik, keperawatan, laborat  medik dsb...jadi 
sub unit-sub unit di Syidamar ini sifatnya tak ubahnya dengan unit-unit lain di 
luar Syidamar...hanya karena sub unit-sub unit ini berada dibawah koordinasi 
Syidamar, maka agak lebih dekat pelaksanaan tugas-tugasnya dengan 
marketing...contoh misalkan dalam tugas-tugas bagian syiar dakwah 
melaksanakan aktifitas pengajian nanti tidak akan lepas dari mengajak tim dari 
PR atau yang lain..,.jadi kegiatan antar sub unit ini saling berkaitan... “ 

 
 

Pembentukan struktur unit Syidamar disesuaikan dengan fungsi unit ini sebagai  
unit pemasar rumah sakit dengan menekankan pada penciptaan citra postif di kalangan 
masyarakat yang nantinya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Fungsi 
tersebut diwujudkan dengan menggabungkan kegiatan-kegiatan marketing, public 
relation dan dakwah yang digunakan sebagai pendekatan yang dipandang efektif dan 
sesuai dengan visi misi dan objektif organisasi. Maka dari itulah unit Syidamar ini 
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memiliki sub unit humas dan pemasaran serta syiar dakwah yang melaksanakan 
kegiatannya secara berkesinambungan.   

Bapak Sunawi, S.Ag selaku manajer Syidamar dalam wawancara dengan 
penulis di hari yang sama (14 Agustus 2009) menerangkan :    

“Marketing dalam unit Syidamar itu maksudkan untuk mewadahi aktifitas sub 
unit humas dan pemasaran (humas, PR, informasi dan costumer Service). Humas 
dan pemasaran ini melaksanakan tugas dari program-program dari strategi unit 
Syidamar dimana humas dan pemasaran sendiri memiliki uraian tugas 
harian...humas dan pemasaran mengambil poin-poin ( program kerja) dari unit 
Syidamar...karena fungsi Syidamar itu sebagai pembagi tugas atau pendistribusi 
tugas dan sub unit dibawahnya itu (humas dan pemasaran serta syiar dakwah) 
yang melaksanakan tugas-tugas Syidamar ”  

 
 

 Petikan wawancara diatas merupakan jawaban dari Bapak Sunawi, S.Ag selaku 
manajer Syidamar ketika penulis menanyakan mengapa dalam unit Syidamar itu public 
relation (sub unit Humas dan Pemasaran) digabungkan dengan marketing dalam 
struktur unit Syidamar. Setelah mendapatkan jawaban tersebut lantas penulis 
menanyakan kembali bagaimana pula dengan maksud penggabungan sub unit syiar 
dakwah dalam unit Syidamar. Kemudian Bapak Sunawi, S.Ag menjawab sebagai 
berikut:  

 
“ Sebenarnya sub unit syiar dakwah ini memiliki misi sendiri yaitu mewujudkan 
misi rumah sakit : pelayanan yang profesional, paripurna dan islami.....bilamana 
dikaitkan dengan marketing itu, bisa dikatakan unit syiar dakwah menunjang 
kegiatan marketing dalam unit Syidamar..,,tapi unit syiar dakwah membawa misi 
sendiri dengan memiliki uraian tugas sendiri (sama halnya dengan humas dan 
pemasran) , namun tetap berkaitan dengan unit Syidamar”  

 
Jadi menurut keterangan Bapak Sunawi, S.Ag selaku manajer Syidamar, dapat 

disimpulkan bahwa struktur unit Syidamar ini memang telah dibentuk sedemikian rupa 
dalam menunjang kegiatan-kegiatan marketing yang dilakukan oleh unit ini sebagai 
salah satu strategi dalam memasarkan rumah sakit. Penggabungan ketiga bidang 
tersebut yaitu marketing, public relation dan syiar dakwah dalam sebuah unit Syidamar, 
dikarenakan ketiga bidang tersebut merupakan bidang yang berhubungan langsung 
dengan public eksternal. Disamping itu kegiatan yang dilakukan pada masing-masing 
unit merupakan kegiatan yang berkesinambungan (yang pada dasarnya berhubungan 
dengan kegiatan marketing) serta memerlukan kerjasama antar masing-masing unit.  

b) Kultur : 
Kultur adalah satu set nilai, penuntun kepercayaan akan suatu hal, pengertian 

dan cara berpikir yang dipertemukan oleh para anggota organisasi dan diterima oleh 
anggota baru seutuhnya ( Kasali, 2005 : 108). Tujuan kultur adalah melengkapi para 
anggota dengan rasa (identitas organisasi dan menimbulkan komitmen terhadap nila-
nilai yang dianut organisasi. Kultur organisasi akan membentuk perilaku manusia  
didalam organisasi itu. Wheelen dan Hunger (1995;123) menyatakan, karena kultur 
berpengaruh secara kuat terhadap perilaku para manajer pada setiap tingkatan, maka 
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kultur dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan secara keseluruhan ( Iriantara, 
2004 : 85). Pentingnya memperhatikan kultur organisasi dalam menyusun strategi, 
karena bisa saja kultur organisasi justru menjadi penghambat dalam implementasi 
strategi.  

Kultur yang berkembangan atau dianut oleh unit Syidamar tentu merupakan 
bagian dari kultur organisasi. Kultur organisasi itulah yang membentuk kultur unit 
Syidamar yang mengakar dalam diri personil unit Syidamar sehingga membentuk 
pola kerja sehari-hari.  

Kultur organisasi yang tercipta di dalam lingkungan organisasi RSI YARSIS 
berangkat dari nilai- nilai Islami yang telah tertanam dalam sistem manajemen rumah 
sakit sejak dahulu. Hal ini merupakan wujud dari pengejawantahan amanat para 
pendiri RSI YARSIS terdahulu, dimana Islam dipakai sebagai label rumah sakit dan 
juga  sebagai spirit yang memotivasi seluruh SDM yang terlibat didalamnya untuk 
menjadikannya sebagai pedoman dalam setiap langkah. Budaya kerja atau kultur 
kerja organisasi RSI YARSIS yang islami juga tercermin dari Motto dan falsafah 
yang dianut oleh RSI YARSIS yaitu Motto : “Bekerja sebagai ibadah, ikhsan dalam 
pelayanan, berlomba dalam kebaikan serta menggembirakan pasien dan 
keluarganya”. Falsafah :  “Rumah Sakit Islam Surakarta adalah perwujudan Iman 
dan Amal Sholeh dalam meraih ridho Allah Subhanahuwata’ala”.  

Dengan menempatkan keyakinan bahwa berkerja sebagai ibadah, serta 
membiasakan diri untuk tolong-menolong dalam kebaikan, tentunya akan 
membentuk budaya kerja yang RSI YARSIS yang bernafaskan islami dan terbiasa 
saling tolong menolong. Budaya kerja yang seperti itu diharapkan mampu menjadi 
memotivasi seluruh karyawan RSI YARSIS untuk dapat bekerja secara efektif dan 
efisien dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Khususnya bagi unit Syidamar 
dimana dengan keterbatasan tenaga atau SDM yang tersedia dalam unit tersebut, 
Syidamar harus bisa memaksimalkan peran seluruh karyawan RSI YARSIS dalam 
mendukung kegiatan-kegiatan marketing, dakwah ataupun kegiatan public relations 
yang banyak dan seringkali harus melibatkan orang-orang diluar unit Syidamar.  

Menurut keterangan manajer Syidamar, Bapak Sunawi, S.Ag dalam 
wawancaranya dengan penulis (5 November 2009) :  

“Kultur kerja disini itu..kita sedikit mengadopsi pola kerja di organisasi 
kemahasiswaan. Di organisasi kemahasiswaan itukan tugas utamanya kuliah, 
tapi kalo pas lagi di kegiatan ekstrakulikuler itu punya kegiatan yang banyak 
juga. Ya kita ibaratkan RSI yarsis itu semacam universitas yang didalamnya 
terdapat berbagai macam jurusan, nah mahasiswanya itu berkumpul dalam satu 
kegiatan ekstrakulikuler yang diibaratkan kegiatan-kegiatan isidental di YARSIS 
yang melibatkan orang banyak kaya misalnya kegiatan HUT YARSIS atau 
kegiatan Romadhon. Jadi ya..jadi kegiatan tersebut dikerjakan oleh beda unit 
kerja walaupun kita yang merancang kegiatan tersebut. Jadi ya memang kita 
sudah terbiaasa bergotong royong...ya sudah menjadi kaya konsensus atau 
kultur yang sudah kita sepakati bersama.  ”  

 
 

 Jadi kultur organisasi yang telah dibangun sejak berdirinya RSI YARSIS ini 
sedikit banyak telah mengakar pada seluruh bagian organisasi dari mulai pimpinan 
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manajer hingga pada karyawan. Kultur ini telah tumbuh dan mengakar seiring 
berkembangnya rumah sakit ini menjadi sebuah organisasi besar yang kompleks. 
Kultur tersebut dibawa oleh pendiri RSI YARSIS yang kemudian sampai sekarang 
masih dilaksanakan oleh generasi-generasi pimpinan yang  kemudian diteruskan pada 
karyawan dari semua tingkatan. Kultur tersebutlah yang membentuk budaya kerja 
yang secara tidak langsung turut menentukan keberhasilan sebuah organisasi dalam 
mencapai tujuannya. Budaya kerja yang tercipta di satu sisi merupakan salah faktor 
penunjang keberhasilan pelaksanaan sebuah strategi, namun disisi lain bisa menjadi 
salah satu faktor yang menghambat keberhasilan pelaksanaan sebuah strategi 
organisasi.  
c) Sumber Daya : 

Analisa pada sumber daya disini bukan melulu berarti ketersediaan atau 
dukungan sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya fisikal, 
melainkan lebih pada kemampuan manajer Syidamar dalam merumuskan dan 
mengimplementasikan strategi fungsional unit Syidamar. Ini berarti bahwa 
bagaimana manajer Syidamar memiliki kemampuan dalam menyesuaikan individu-
individu karyawan dalam organisasi (khususnya unit Syidamar) sesuai tugasnya 
sehingga bisa menempatkan individu yang tepat untuk tugas yang tepat. Yang tak 
kalah pentingnya juga adalah melakukan analisis jabatan mengenai job discription, 
pembentukan team work serta membangun hubungan baik dengan semua karyawan.  

Berikut ini adalah tabel anggota personil beserta jabatannya unit Syidamar 
pada tahun 2009 :  

 
                                           Tabel 1.2 

Personil Unit Syiar, Dakwah dan Marketing RSI YARSIS  
Tahun 2009 
 

NO NAMA JABATAN 
1 Sunawi, S. Ag Manajer SYIDAMAR sekaligus merangkap 

Asisten Syiar dan Dakwah  
2 Kholid Ashari, S.Pd Asisten Manajer Humas dan 

pemasaran  

3 Muhammad Suradi Pelaksana Syiar Dakwah  
 

4 Sutoyo 
 

Pelaksana Syiar Dakwah  
 

5 Subakir, BA 
 

Pelaksana Syiar Dakwah  
 

6 Siti Amikah 
 

Pelaksana Syiar Dakwah  
 

7 Supriyono 
 

Pelaksana Informasi 

8 Erna Puji Hastuti 
 

Pelaksana Informasi 
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9 Yulikah, AMD 
 

Pelaksana Informasi 

10 Kusmiyatun 
 

Pelaksana Informasi 

11 Nur Hidayati 
 

Pelaksana Informasi 

12 Dimas Arisandi S.W, AMD 
 

Pelaksana Informasi 

13 M. Nur Wahid M, AMD 
 

Pelaksana Informasi 

14 Patta Yunastri, S.Sos 
 

Pelaksana Humas 

15 Dhiasty Mahayanti, S.T 
 

Pelaksana Public Relations 

16 Afina Rosyida, AMD 
 

Pelaksana Customer Service 

17 Ratih Rosyiati, S.Sos 
 

Pelaksana Customer Service 

 
Menurut keterangan manajer Syidamar, Bapak Sunawi, S.Ag dalam 

wawancaranya dengan penulis (14 Agustus 2009) :  
“ Penempatan orang-orang itu kita pilih yang profesional yang sesuai dengan 
bidangnya, misalnya yang kita butuhkan kemampuan pada pemahaman agama 
maka ya kita cari yang mumpuni kaya hapal al quran, misal yang mengerjakan 
PR itu ada orang dari sarjana komunikasi dan bahasa...nah misal pada jabatan 
struktural ini tidak selamanya profesionalitas yang sesuai dengan profesi itu 
berlaku. Bisa jadi karena alasan strategis atau alasan politis. tapi tidak berlaku 
pada pelaku langsung misalnya orang yang bekerja di PR atau syiar dakwah 
maka harus dicari yang sesuai bidangnya...karena mereka ini merupakan pelaku 
langsung...jadi harus sesuai dengan prosedur...”  

 
Personil yang terdapat dalam unit dalam Syidamar, pada umumnya berasal dari 

berbagai backround pendidikan tingkat strata satu maupun strata dua seperti 
pendidikan agama, pendidikan komunikasi serta bidang pendidikan bahasa. Selain itu 
terdapat pula beberapa personil dengan pendidikan lulusan SMP (Sekolah Menengah 
Pertama) atau SMA (Sekolah Menengah Atas). Pembagian kerja atau jabatan 
disesuaikan dengan background pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing 
personil,misalnya untuk bidang Humas dipegang oleh orang yang background 
pendidikannya pada ilmu komunikasi. 

Selain  menempatkan individu personil sesuai dengan background pendidikan 
masing-masing, manajemen puncak (direksi) juga mengajukan beberapa persayaratan 
pegawai secara tertulis pada buku pedoman uraian tugas unit Syidamar. Persayaratan 
pegawai tersebut merujuk pada kemampuan atau skill yang dimiliki individu personil 
dalam menunjang pelaksanaan tugas yang dibebankan pada mereka. Misalnya untuk 
petugas dalam bidang syiar dakwah, mereka harus memiliki pengetahuan dasar 
agama  serta menguasai ilmu al-qur’an agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang 
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telah ditetapkan dengan baik.  Atau untuk petugas dalam bidang informasi, mereka 
harus menguasai ilmu dasar komunikasi agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang 
telah ditetapkan dengan baik pula. 

Semua hal tersebut tercantum dalam buku pedoman per unit kerja yang berisi 
acuan baik berupa uraian tugas, persyaratan pegawai, atau nama personil yang ada 
dalam struktur organisasi RSI YARSIS. Dalam memudahkan kerja karyawan RSI 
YARSIS, buku tersebut berguna sebagai pedoman atau panduan bagi setiap unit yang 
terdapat dalam struktur organisasi rumah sakit.  Termasuk dalam sistem pembagian 
tugas atau team work dalam RSI YARSIS juga terangkum dalam buku tersebut.  

Hal tersebut diterangkan oleh manajer Syidamar, Bapak Sunawi, S.Ag dalam 
wawancaranya dengan penulis (20 Agustus 2009) :  

“ Yang jelas kita merunut pada sistem yang sudah berjalan. Sehingga distribusi 
tugas atau yang terkait dengan delegasi tugas setiap karyawan terutama pada 
bagian marketing itu yaitu pertama didasarkan pada sistem, rumah sakit sudah 
memiliki uraian tugas siapapun dia yang berada pada posisi itu dia harus 
menyesuaikan pada uraian tugas yang sudah dibuat itu. Maka kalo ada turn over 
dari karyawan itu pada beberapa kurun waktu tertentu, maka karena sistem 
sudah berjalan sehingga itu tidak sampai menghambat secara signifikan pada 
program kerja pemasaran”    
 
“ berdasarkan sistem tadi memang merupakan tugas yang sudah melekat 
keseharian, nah kalo ada hal-hal yang diluar tugas hariannya, misalnya ada 
kegiatan isedental kaya pameran dan even HUT itu maka yang bersangkutan itu 
diberikan tugas tambahan kemudian diterbitkan surat tugas, setiap even disini 
itu pasti diberikan surat tugas,,Yang diluar tugas harian itu pasti pakai surat 
tugas kalo melibatkan orang per orang diberbagai unit  dan diberbagai layanan. 
Biasanya surat tugas itu terkait dengan rentang waktu jadi misalkan 
dilaksanakan beberapa hari bulan atau minggu pasti kan ada rentang waktunya. 
Setelah tugas selesai ya udah kembali ke normal tapi bukan berati meninggalkan 
tugas harian...”  
 
 
Manajer Syidamar sebagai orang yang berwenang dalam pendistribusian tugas 

tinggal melihat pada buku pedoman tersebut serta mengikuti sistem yang telah ada. 
Dengan adanya buku pedoman dan sistem yang telah diatur sedemikian rupa oleh 
manajemen puncak, diharapkan semua karyawan dapat mencapai efektivitas dan 
efisiensi serta kualitas yang optimal dalam menjalankan tugas dan 
tanggungjawabnya. Dengan diuraikannya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh 
karyawan (diuraikan dalam tugas harian, mingguan, bulanan, semester dan tahunan) 
dalam unit Syidamar tersebut, dapat meringankan tugas manajer Syidamar dalam 
mengorganisir pembagian kerja staff-nya. Sehingga tidak ada kesalah pahaman atau 
tumpang-tindihan pekerjaan. Semuanya tertulis dengan jelas dalam buku pedoman 
uraian tugas dan rancangan program kerja unit Syidamar.  

3) Analisis Lingkungan Eksternal  
Organisasi memiliki lingkungan diluar dirinya yang mempengaruhi organisasi 

tersebut, meskipun organisasi sedikit banyak juga mempengaruhi lingkungan tersebut. 
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Pada tingkat strategi fungsional unit Syidamar , lingkungan eksternal itu tentu bukanlah 
lingkungan di luar bagian / unit Syiadamar, melainkan lingkungan luar organisasi. 
Manajer  Syidamar sebagai pembuat strategi fungsional pada unitnya,  perlu menganalisis 
lingkungan eksternal tersebut agar mendapat pemahaman yang jelas mengenai perubahan 
lingkungan yang terjadi sehingga dapat merumuskan strategi tingkat  fungsional yang 
selaras dengan perkembangan lingkungan. Karena keselarasan dengan lingkungan itulah 
yang hendak diupayakan dalam manajemen strategis sehingga dapat bertahan dalam 
situasi lingkungan apapun.  

Analisa lingkungan eksternal dengan menggunakan analisa SWOT adalah untuk 
mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai peluang dan ancaman, khususnya 
yang akan muncul dimasa depan. Lingkungan eksternal yang terdiri dari lingkungan 
operasional dan lingkungan sosial, berusaha diketahui arah kecenderungannya. 
Lingkungan sosial terdiri dari faktor-faktor ekonomi, sosiokultural, teknologi dan politik-
hukum. Sedangkan yang termasuk lingkungan operasional antara lain : pemegang saham,  
pemerintah, kelompok kepentingan , komunitas , kompetitor, dan pasar. Untuk 
menganalisis lingkungan eksternal ini diperlukan juga referensi dari future studies yang 
dilakukan oleh futurolog untuk dapat melihat kecenderungan atau isu-isu yang terjadi 
pada lingkungan eksternal kedepannya.  

Para pimpinan manajer RSI YARSIS sebagai pembuat kebijakan organisasi 
melihat kecenderungan lingkungan yang berubah, baik perubahan dalam hal 
regulasi ataupun perubahan pada isu-isu globalisasi. Saat ini mereka  melihat 
adanya perubahan di sekitar lingkungan bisnisnya,  yaitu perubahan paradigma 
bahwa jasa pelayanan kesehatan (rumah sakit) secara umum sudah menjadi 
komoditas bisnis dan rumah sakit dikelola dan dikembangkan sebagai suatu unit 
industri atau niaga. Selain itu mereka juga melihat kecenderungan adanya 
liberalisasi pengelolaan rumah sakit, dimana investasi asing sudah tidak mungkin 
lagi untuk dibendung bahkan ditolak. Itu semua berakibat persaingan akan 
semakin marak dan tajam agar dapat bertahan dan berkembang. Apalagi dengan 
diberlakukannya pasar bebas pada tahun 2010 nanti. Sehingga mereka melihat 
perubahan lingkungan tersebut sebagai bahan masukan dalam merumuskan 
strategi organisasi agar mampu bertahan dalam persaingan antara pelaku bisnis 
pelayanan kesehatan di era globalisai saat ini. 

Manajer Syidamar sebagai memimpin unit yang berfungsi sebagai pemasar 
RSI YARSIS harus dapat melihat perubahan lingkungan tersebut sebagai 
kepekaan dalam merumuskan strategi fungsional yang dapat  bersaing dengan 
keaadaan lingkungan sekitar organisasi terutama pada lingkungan pasar atau 
kompetitor. Pentingnya pemasaran rumah sakit di era globalisasi saat ini membuat 
peran unit Syidamar menjadi penting selain unit-unit lain yang berhubungan 
langsung dengan urusan pelayanan kesehatan. Untuk itulah dalam analisis 
lingkungan eksternal ini manajer mengumpulkan data melalui pengamatan 
langsung maupun melalui pengumpulan informasi-informasi yang nantinya akan 
dijadikan bahan masukan dalam merumuskan strategi fungsional yang menjadi 
salah satu faktor pendukung grand strategy organisasi.   

Menurut keterangan manajer Syidamar, Bapak Sunawi, S.Ag dalam wawancaranya 
dengan penulis ( 29 Oktober  2009) :  
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“Dengan diberlakukannya AFTA pada 2010 nanti maka yang terjadi adalah 
rumah sakit lokal belum siap untuk bisa bersaing dengan rumah sakit asing, dari 
riset kami bahwa indonesia khususnya kota Solo telah menjadi target dari rumah 
sakit-rumah sakit besar milik Singapura dan China sehingga kami harus bisa 
berpikiran open mainded dalam mengahadapi perubahan lingkungan ini. Yang 
harus dilakukan adalah kami berbenah diri mulai dari pemikiran terlebih dahulu 
,kami berusahaa untuk open mainded, kami mencoba melakukan langkah-langkah 
dalam rangka perluasan pasar baru baik dengan menjalin kerjasamanya dengan 
rumah sakit amphia belanja ataui sister hospital, meraih sertifikat Themos sebagai 
salah satu strandarisasi pelayanan ataupun yang terbaru kami berusaha 
melangkah untuk menjadikan yasis ini sebagai hospital tourism kedepannya. 
Rumah sakit ini bisa jadi tujuan utama pelayanan kesehatan untuk tourism 
internasional” 
 
“ Kita melakukan kesiapan internal baik dalam fasilitas, bangunan, alat SDM, 
tenaga ahli dan tenaga pelaksana. Hal ini menyangkut juga pada penentuan tarif, 
tarif harus fiks, tidak ngambang. banyak rumah sakit lain yang suka gambling. 
Tapi dalam menentukan tarif kami melihat pada rumah sakit internasional yang 
mengambil posisi tengah dari batas maksimal dan minimal. Selain itu pola pikir 
kedaerahan juga tidak bisa dipergunakan lagi. Kami telah menerapkan pola pikir 
nasional dan sekarang menuju pada jangkauan internasional” 

 
Dengan melihat adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut manajer Syidamar 

membuat catatan issu-issu atau kecenderungan-kecenderungan apa yang berkembang 
yang berhubungan dengan lingkungan bisnis rumah sakit, terutama pada issu-issu yang 
menyangkut pada bidang  pemasaran rumah sakit atau kecenderungan-kecenderungan 
yang terjadi pada rumah sakit-rumah sakit nasional maupun internasional. Setelah itu 
membuat rancangan strategi-strategi yang tepat digunakan untuk menghadapi issu-issu 
tersebut atau menjadikan kecenderungan-kecenderungan pada rumah sakit-rumah sakit 
tersebut sebagai bahan masukan dalam perbaikan standarisasi pelayanan rumah sakit. 
Tentunya strategi yang dirumuskan sesuai dengan uraian tugas unit Syidamar seperti 
yang telah ditulis dalam kerangka besar acuan rumah sakit.  
h. Perumusan Strategi  

Setelah melakukan analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal, 
dilanjutkan dengan merumuskan strategi. Perumusan strategi merupakan keputusan 
mengenai jalan yang akan ditempuh untuk mencapai apa yang  sudah ditetapkan  dalam 
objektif. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor lingkungan sosial, 
operasional dan internal, kemudian dengan mempertimbangkan objektif, maka ditetapkan 
strategi untuk mencapai objektif tersebut. Pilihan strategi tersebut biasanya didasarkan  
pada peluang strategi tersebut mampu mewujudkan objektif. Ketika merumuskan 
strategi, tersedia banyak alternatif strategi untuk mencapai objektif, namun tentu kita 
harus memilih strategi mana yang paling tepat dengan mempertimbangkan lingkungan 
sosial, operasional dan internal organisasi ( Iriantara, 2004 : 28). 

Analisa lingkungan yang  telah dilakukan kemudian dikaitkan dengan perumusan 
strategi dengan menggunakan pendekatan SWOT. Analisisi SWOT berangkat dari 
asumsi bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi organisasi dapat dikelompokkan ke 
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dalam 4 unsur SWOT, yakni kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.  Analisis 
SWOT ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap kondisi organisasi, lalu 
menyeimbangakan kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal organisasi dengan 
peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi.  

Berikut ini adalah uraian analisa SWOT RSI YARSIS :  
i. Strengths ( kekuatan ) 

Merupakan faktor internal di bawah kendali rumah sakit dan juga sebagai input 
terpenting karena rumah sakit memiliki kendali atas elemen-elemen ini. Hal yang 
menjadi kekuatan RSI YARSIS adalah  
1. RSI YARSIS memiliki keunggulan SDM yang hampir memenuhi semua layanan 

yang ada. 
2. RSI YARSIS memiliki alat penunjang medis yang canggih yang hampir 

memenuhi semua kebutuhan pelayanan . 
3. Lokasi RSI YARSIS berada di jalur yang strategis dimana terletak di jalan utama 

yang menghubungkan antara kota Solo dengan Sukoharjo. 
Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sunawi, S.Ag selaku  Manajer 

Syidamar pada 14 Agustus 2009, sebagai berikut: 
“ Bahwa rumah sakit ini punya keunggulan SDM yang hampir memenuhi 
semua layanan yg dibutuhkan, kemudian rumah sakit ini mempunyai alat 
penunjang medis yang cangih yang juga  hampir memenuhi semua kebutuhan 
layanan. Yang ke tiga,  rumah sakit ini berada di jalur yang strategis. Tiga 
kekuatan tersebut sudah mewakili untuk bagaimana positioning rumah sakit..” 

 
 
 
 
 
 
 
ii. Weakness ( Kelemahan ) 

Merupakan fakor internal di bawah kendali perusahaan dan juga sebagai input 
terpenting karena perusahan memiliki kendali atas elemen ini. Dalam hal ini  kendala 
yang dihadapi RSI YARSIS adalah 
1. Standar SDM dan standar pelayanan RSI YARSIS tidak serta merta bisa 

diwujudkan dalam waktu singkat, dibutuhkan proses yang tidak sebentar dalam 
membentuk budaya organisasi / budaya kerja yang sesuai dengan visi, misi 
rumah sakit.  

2. Pengembangan rumah sakit yang terus dimaksimalkan terbentur dengan 
keterbatasan lahan yang membuat pengembangan menjadi sedikit terhambat.  

 Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sunawi, S.Ag selaku Manajer 
Syidamar pada 14 Agustus 2009, sebagai berikut: 

 “ Bahwa rumah sakit  ini masih harus memenuhi...Jadi standar SDM, 
kemudian standar pelayanan itu tidak serta merta  bisa diwujudkan dalam 
waktu sebentar ya tapi berproses dan itu  lama untuk membentuk budaya 
kerja yang seperti diharapkan dalam visi misi moto tujuan rumah sakit  ini 
itu  membutuhkan waktu yang lama…...ini mungkin bisa jadi weakness 
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rumah sakit ini..meskipun keinginan tersebut ingin segera dicapai tapi 
kadang kendala-kendala itu pasti ada...Bahwa pengembangan rumah sakit 
ini itu sudah tidak memungkinkan dari sisi lahan,  dimana kalo ini terkait 
dengan mewujudkan rumah sakit  ini menjadi rumah sakit yang komplit 
maka kendala atau kelemahan di keterbatasan lahan ini menjadi problem 
contoh mau menempatkan alat-alat baru itu harus memikirkan banyak hal, 
ditempat mana harus ditempatkan atau misalnya mau mbangun lagi harus 
ditempatkan dimana..pertumbuhan terus...tapi ya kelemahannya pada lahan 
sehingga mau mbangun itu ya...gitu.. “ 

 
iii. Opportunities (peluang) 

 
Merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan organisasi. 
Bagi RSI YARSIS peluang yang ada saat ini adalah :  
1. Pasar luar negeri yang terbuka lebar di era globalisasi saat ini, apalagi RSI 

YARSIS telah mendapatkan sertifikat atau pengakuan bertaraf internasional 
(TEMOS : Telemedicine For Mobile Society)  

2. Banyak rumah sakit dalam negeri yang belum mampu memenuhi pelayanan 
kesehatan yang  telah dimiliki oleh RSI YARSIS seperti pelayanan bedah kanker 
paru-paru, sehingga membuat RSI YARSIS menjadi rumah sakit rujukan utama 
bagi rumah sakit-rumah sakit lain di dalam negeri.  

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sunawi, S.Ag Manajer selaku Syidamar 
pada 14 Agustus 2009, sebagai berikut: 

 “Peluang banyak…khususnya luar negeri, luar negeri terbuka lebar..apalagi 
rumah sakit ini sudah punya sertifikat tingkat Internasional atau pengakuan 
tingkat internasional misal sertifikat dari TEMOS trus  peluang didalam negeri 
itu banyak karena banyak pelayanan kesehatan  yang belum bisa dipenuhi oleh 
rumah sakit didalam negeri lainnya namun di sini dengan ketersediaan tenaga 
ahli dan alat maka menjadikan rumah sakit ini sebagai rujukan rumah sakit 
lain, misalnya layanan bedah kanker paru-paru di Indonesia belum ada, disini 
udah mulai dibuka dengan investasi alat yang benar-benar besar yaitu 7 
milyar, banyak rumah sakit yang gak mau apalagi tenaga ahlinya juga belum 
tersedia..jadi di Indonesia itu belum ada sehingga kalo ini dibuka bisa jadi 
semua pasien ke sini  makanya kita jadi rumah sakit rujukan utama”            

 
 

iv. Threats (ancaman) 
Merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan organisasi. 
Factor eksternal yang bisa menjadi  ancaman bagi RSI YARSIS pada saat ini  Antara 
lain :   
1. Faktor loyalitas tenaga kerja (SDM) yang kurang kuat. Misal bila ada 

pembajakan SDM (terutama tenaga ahli) oleh instasi lain (misal tawaran kerja 
dengan gaji tinggi oleh instasi lain). Atau bila ada rekruitment CPNS ( karena 
RSI YARSIS merupakan rumah sakit swasta)  

2. Berlakunya ATFA atau NAFTA yaitu pakta perjanjian pasar bebas oleh 
negara-negara di Asia Pasifik atau negara-negara ASEAN membuat 
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terbukanya peluang bagi rumah sakit-rumah sakit luar negeri yang memiliki 
modal besar dan peralatan lebih canggih untuk membuka cabang di Indonesia, 
sehingga membuat peta persaingan antar rumah sakit di Indonesai semakin 
kompetitif.   
 Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sunawi, S.Ag selaku Manajer 

Syidamar pada 14 Agustus 2009, sebagai berikut: 
“ Bahwa keloyalan SDM ini juga menjadi ancaman misalnya rekruitmen 
CPNS  kemudian adanya pembajakan SDM oleh instasi lain..kemudian 
dengan  berlakunya AFTA  atau NAFTA (pakta perjanjian pasar bebas di 
Asia Pasifik atau ASEAN) ada yang memaknai itu sebagai ancaman.. ya 
sebenarnya kita memaknai itu sebagai pendorong..tapi bisa juga menjadi 
ancaman bagi rumah saki khususnya YARSIS, karena memungkinkan rumah 
sakit-rumah sakit  diluar negeri akan membuka cabang di Indonesia 
sehingga akan menimbulkan persaingan baru bagi rumah sakit-rumah sakit 
di Indonesia..”   

 
Setelah melakukan analisa lingkungan baik lingkungan eksternal maupun 

lingkungan internal dengan serta melakukan pendekatan dengan analisa SWOT maka 
hasil analisa tersabut digunakan sebagai bahan masukan agar dapat menghasilkan 
strategi yang sesuai dengan perubahan lingkungan organisasi serta bisa 
diimplikasikan dengan baik. Dalam penyusunan strategi fungsional pada unit 
Syidamar ini , terdapar dua pola penyusunan yaitu pola top down dan bottom up. 
Menurut keterangan Bapak Sunawi, S.Ag selaku Manajer Syidamar dalam 
wawancara dengan penulis 14 Agustus 2009 dan 05 November 2009, sebagai 
berikut: 

”Kalo yang membuat strategi itu perpaduan dua pola ya ,pola top-down dan 
bottom-up. Kalo top down itu sesuai dengan kerangka acuan program rumah 
sakit yang itu ada dalam bentuk acuan visi misi itu acuan kerangka besar 
rumah sakit. Kemudian juga oleh intruksi direktur melalui ada rapat-rapat 
koordinasi yang cukup rutin diadakan antara direksi dengan pembantu-
pembantunya dari situ banyak intruksi-intruksi  atau keputusan yang langsung 
diterapkan menjadi itu bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan perencanaan 
strategi marketing Syidamar. kalo yang bottom itu kita lakukan saat ada 
pengajuan RAPB unit kerja, itu didalamnya memuat tentang rencana-rencana. 
Namanya juga rencana anggaran  dan pendapatan bagaimana agar 
pendapatan itu meningkat makanya kan perlu adanya upaya-upaya atau 
terobosan-terobosan yang dimungkinkan pelayan itu meningkat sehingga 
pendapatan juga meningkat..” (05 Novemver 2009)  

 
 “ Jadi program ini kita ajukan dulu di RAPB ( Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja) , RAPB yang memutuskan adalah yayasan meskipun 
secara konsep direksi sudah oke, tapi legal formatnya yang memutuskan 
adalah direksi terkait dengan biaya dan juga jenis program yang diajukan. 
Kalau itu sudah acc oleh  yayasan melalui rapat pleno antara manajemen 
dengan yayasan, pas rapat itu kan hadir manajer, direksi dan yayasan. Ketika 
harus diplenokan maka yang presentasi adalah  manajer karena yang punya 
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program kan manajer. Maka setelah disetujui harus kita laksanakan sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan. Ketika sudah mulai pada pelaksanaan, 
pola penyusunan ini kan bottom up, ya yang nyusun kita, bagian humas ya 
yang nyusun humas. maka keputusan bahwa itu bisa dilaksanakan kan 
kemudian kita sosialisasikan ke masing-masing unit pelaksana maka kita 
serahkan ke mereka. Karena mereka yang membuat, mereka yang tahu kapan 
dilaksanakan, biayanya berapa dan nanti  yang mengevaluasi juga dia...dan 
evaluasinya juga sama dari polanya bawah ke atas. kalo sudah clear turun 
lagi kebawah nanti akan jadi panduan selanjutnya..” (14 Agustus 2009) 

 
 

Sebagai salah satu unit yang merupakan bagian dari struktur organisasi RSI 
YARSIS, unit Syidamar tentunya mengembangakan strategi tingkat fungsionalnya 
sendiri yang dikembangkan dari grand strategy perusahaan. Strategi tersebut dibuat 
berdasarakan acuan visi. misi dan objektif organisasi yang telah dibuat oleh top 
manajemen. Setelah melakukan analisa lingkungan baik lingkungan eksternal 
maupun menganalisa lingkungan internal dengan analisa SWOT, dan juga melihat 
pada visi misi dan objektif perusahaan, unit Syidamar merumuskan strateginya yang 
dirangkum dalam ”Rancangan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pelayanan 
Syiar Dakwah dan Marketing Tahun 2009”.  

Berikut ini adalah uraian mengenai ”Rancangan Program Kerja dan Rencana 
Anggaran Pelayanan Syiar Dakwah dan Marketing Tahun 2009” :  
1.  M emantapkan Pemahaman Dan Amaliyah Keberagamaan  

Pelayanan yang prima tidak dapat dipisahkan dari peranan agama yang 
diejawantahkan dalam perilaku keseharian setiap SDM. Sebagai rumah sakit 
yang mengemban misi syiar dakwah agama Islam, maka sudah merupakan 
kewajiban bagi seluruh SDM rumah sakit untuk selalu meningkatkan 
pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam, yang 
tercermin dalam bentuk perilaku melayani yang Islami. Diharapkan dengan 
bertambahnya masa kerja, maka akan bertambah pula keimanan dan 
ketaqwaan kepada Allah SWT.  

SDM merupakan faktor utama manajemen.. Dan apabila SDM-nya itu 
dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang jujur dan bertanggungjawab penuh pada tugas 
yang dibebankan  (yang keduanya itu juga merupakan amanah agama), hal ini 
merupakan pertanda akan mantapnya manajemen kepersonaliaan suatu 
perusahaan.     
2.   Mengaktifkan Dakwah dan Pemasaran   

Dakwah sebagai bagian integral dari beberapa tujuan didirikannya rumah 
sakit Islam ini oleh para pendiri rumah sakit, merupakan tugas yang dilakukan secara 
berkesinambungan.   Sehingga diharapkan perkembangan dakwah itu bersifat 
dinamis mengkuti perkembangan zaman dan tidak statis.  

Dimaklumi bersama bahwa lewat kegiatan dakwah yang dipadukan dengan 
kegiatan sosial kemasyarakatan, rumah sakit ini dikenal oleh masyarakat dengan 
lebih dekat lagi. Masyarakat khususnya di wilayah Eks Karesidenan Surakarta  yang 
mayoritas beragama Islam, sangat respektif sekali bila “disentuh dan disapa” 
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kebutuhan keberagamaanya. Maka dengan pendekatan semacam itulah, program 
pengembangan dakwah dan pemasaran ini  dilaksanakan.  
3.   Memantapkan Manajemen Pemasaran    

Lingkungan bisnis yang berubah cepat dan tidak terduga, ditambah tingkat 
persaingan yang semakin tajam mengharuskan manajemen untuk lebih memusatkan 
perhatian pada manajemen pemasaran. 

Titik berat marketing terutama adalah pada upaya untuk memelihara dan 
membina customer dan pelanggan melalui : kepuasan atas pelayanan, relationship 
marketing dan syiar dakwah. 

4.   Membuka Pasar dan Layanan Baru 
Pembukaan "pasar baru" menjadi hal yang tidak dapat dikesampingkan. Hal ini 

melihat pada kenyataan bahwa banyak potensi berupa kelengkapan fasilitas dan 
kemampuan SDM di RSI YARSIS ini yang masih perlu dimaksimalkan potensinya.  

Uraian strategi diatas adalah blueprint perencanaan program yang dibuat unit 
Syidamar untuk dilaksanakan tahun 2009. Strategi-strategi tersebut diatas menyangkut 
pada kegiatan dakwah, marketing dan public relations yang merupakan bidang-bidang 
yang terdapat dalam unit Syidamar. Penerapan strategi Marketing Public Relations 
terlihat pada beberapa kegiatan yang menerapkan penggabungan kegiatan marketing 
dengan kegiatan public relations, walaupun tetap dibungkus dalam kegiatan keagamaan 
atau dakwah dalam arti luas. Pensinergian strategi MPR dengan penerapan nilai-nilai  
islami pada organisasi mengacu pada misi RSI YARSIS yaitu :  “Pelayanan kesehatan 
yang Paripurna, Profesional dan Islami”.  

Hal ini dapat  dilihat sebagai kontinuitas antara komitmen perusahaan (RSI 
YARSIS) sebagai rumah sakit islam namun tetap berusahaa menerapkan manajemen 
profesional agar dapat berkembang lebih maju. RSI YARSIS, sebagai bagian dari 
perusahaan penyedia layanan jasa kesehatan di Indonesia, menyadari bahwa rumah 
sakit ini tidak bisa luput dari pengaruh perubahan zaman. Bahkan tantangannya lebih 
besar, yaitu disatu sisi harus pandai-pandai mensiasati perubahan dan membuat strategi 
manajemen yang efektif, disisi lain dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan 
nilai-nilai Islam yang telah tertanam dalam sistem manajemen rumah sakit ini, agar 
tidak pudar oleh arus perubahan. 

Maka dalam cakupan pelayanan kesehatan di RSI YARSIS, aktifitas 
pelayanan syiar dakwah mendapatkan perhatian yang tidak berbeda dengan 
cakupan pelayanan yang lainnya. Hal ini merupakan pengejawantahan dari 
amanat para pendiri Rumah Sakit Islam Surakarta ini, dimana Islam dipakai 
sebagai label rumah sakit dan juga  sebagai spirit yang memotivasi seluruh SDM 
yang terlibat didalamnya untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam setiap 
langkah. 

Pemasaran dalam sebuah organisasi rumah sakit memang berbeda dengan 
pemasaran dalam perusahaan produksi. Perbedaan tersebut diterangkan oleh 
Bapak Sunawi, S.Ag selaku Manajer Syidamar dalam wawancara dengan penulis 
14 dan 20 Agustus 2009, sebagai berikut :  

” Kalo perusahaan produksi itu kan pemasarannya itu pake pendekatan target 
pendapatan atau target penjualan, kalo yarsis itu tidak,  sudah digariskan oleh 
direksi bahwa pola pemasaran yang dikembangkan oleh lembaga seperti yarsis 
itu adalah dengan menanamkan kepercayaan, citra / image dan mengedukasi 
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masyarakat. Sehingga tidak ada target yang dibebankan .Nah ini adalah strategi 
kita” (14 Agustus 2009)  
 
“ Penguatan citranya ya caranya kita tanamkan  branding ,branding dengan 
berbagai macam media. Contoh yarsis itu konsisten misalkan membantu pada 
kegiatan dakwah maka itu akan diusahakan terus oleh yarsis diberbagai daerah, 
desa atau lembaga dakwah diberbagai kota yang itu mengajukan ke sini maka 
yarsis akan meng-acc yang terjadi maka nanti akan ada pencitraan positif  
dalam diri  orang-orang islam itu bahwa yang yarsis itu konsisten dalam 
kegiatan dakwah....dan banyak lagi cara-cara pencitraan..” (20 Agustus 2009) 
 

 
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pemasaran dalam organisasi rumah 

sakit memang memiliki acuan tersendiri mengingat organisasi atau lembaga 
rumah sakit mengalami perkembangan fungsi organisasi dari organisasi/lembaga 
sosial menjadi organisasi/ lembaga sosial ekonomis. Perkembangan tersebut 
adalah efek dari perubahan lingkungan  yang menuntut rumah sakit untuk 
dikelola secara professional menjadi organisasi profit oriented. Maka strategi 
pemasaran yang dikembangkan oleh  unit Syidamar  adalah dengan 
menanamkan citra positif untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. 
Sehingga dalam melakukan pemasaran rumah sakit itu tidak ada target yang 
harus dipenuhi, pola pendekatannya adalah menggunakan pendekatan sosial 
kemasyarakatan dan pendekatan keagamaan seperti dakwah. Hal ini diterangkan 
oleh Bapak Sunawi, S.Ag selaku Manajer Syidamar dalam wawancara dengan 
penulis 20 Agustus 2009, sebagai berikut :  

“ Kalo target kita tidak tetap ya kaya kemaren kita sampaikan bahwa 
perusahan produksi itu kan berdasarkan  angka dan rupiah kalo kita enggak. 
Karena yang kita jual itu kepercayaan makanya dalam program promosi itu 
titik beratnya citra. Beda dengan perusahaan produksi kalo mereka dalam 
setiap kegiatan promosi itu pasti ada stan-stan karena kan mengutamakan 
pada penjualanan”  

 
Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan pemasaran yang dilakukan unit Syidamar, 

lebih banyak berupa kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan 
dakwah. Ketiga bidang yang terdapat dalam unit Syidamar ini dikolaborasikan dimana 
dalam sebuah kegiatan pemasaran rumah sakit pasti ada unsur pemberian informasi dan 
pendekatan dengan masyarakat yang merupakan bidang public relations, kemudian 
unsur keagamaan seperti dakwah atau kegiatan islami yang merupakan bidang syiar 
dakwah.  Kegiatan yang dilakukan oleh unit Syidamar, baik kegiatan 
marketing,kegiatan public relation dan kegiatan dakwah, ditujukan untuk membangun 
citra positif RSI YARSIS sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat. 
Konsep pemsaran seperti ini  merupakan konsep pendekatan yang dipandang paling 
”ampuh” dan sesuai dengan lembaga rumah sakit yang bersifat sosial-ekonomis.  

Konsep pemasaran yang menggabungkan antara fungsi pemasaran dan kekuatan 
Public Relations biasa disebut dengan Marketing Public Relations (MPR).   Disini 
keduanya mempunyai kedudukan yang sama dan saling bekerjasama dalam rangka 
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mencapai tujuan pemasaran. Falsafah dasar suksesnya pemasaran dalam  unit ini 
difokuskan pada pentingnya memuaskan konsumen/ pasien. Implementasinya yaitu 
konsumen merupakan value maximizer. Dalam prakteknya, konsep MPR yang 
diterapkan dalam unit Syidamar ini dikolaborasikan juga dengan bidang syiar dakwah 
jadi tidak hanya mengkolaborasikan bidang marketing dan public relations tetapi juga 
digabungkan dengan bidang keagamaan. Kegiatan-kegiatan marketing berupa kegiatan 
sosial kemasyarakatan sekaligus kegiatan dakwah  yang dilakukan dianggap mamapu 
menguatkan branding RSI YARSIS serta menimbulkan citra positif di kalangan 
masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.  

Selain itu dalam melakukan kegiatan marketingnya, unit Syidamar melakukan 
pendekatan yang bersifat internal perusahaan dalam rangka mensiasati keterbatasan 
personil dalam unit ini. Unit Syidamar berusaha memaksimalkan peran seluruh 
karyawan dengan menjadikan  seluruh karyawan, baik dari lapisan top manajemen 
sampai pada lapisan karyawan, sama-sama memiliki fungsi sebagai agen pembawa 
citra dan misi marketing. 

 
Direksi mewajibkan kepada seluruh karyawannya agar selalu aktif dalam 

kegiatan dakwah dan kemasayarakatan di sekitar tempat tinggal mereka. Dalam setiap 
pembinaan kepegawaian ditanamkan paham bahwa karyawan RSI YARSIS juga 
memiliki andil dalam membawa citra positif RSI YARSIS dikalangan masyarakat luas. 
Selain itu karyawan RSI YARSIS juga berfungsi sebagai marketer yang ikut mem-
branding rumah sakit tersebut dalam setiap kegiatan dakwah dan kemasyarakatan yang 
mereka lakukan.  

Seperti dikutip dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Sunawi, S.Ag , 
Manajer Syiar dakwah dan Marketing RSI YARSIS pada 14 Agustus 2009 yang 
menerangkan sebagai berikut:  

 
“ Semua yang kita lakukan untuk mempromosikan rumah sakit itu memang 
menggabungkan berbagai macam media promosi, cetak, elektronik, sampai pada 
media-media termasuk buku..jadi itu semua kita gabungkan, ditambah kita 
menanamkan kepada karyawan rumah sakit ini dalam setiap even  pertemuan 
rumah sakit bahwa karyawan juga sebagai marketer bagi rumah sakit ini. 
Sehingga direksi mewajibkan bahwa semua karyawan YARSIS itu di 
kampungnya harus aktif dalam kegiatan kemasayarakatan dan dakwah di tempat 
tinggal masing-masing. Dan harus menjaga citra rumah sakit ini dikampungnya, 
karena kalo karyawan itu aktif di kegiatan masyakat maka sosialisasi rumah 
sakit ini akan berjalan mulus. Mereka jadi pioneer dalam kegiatan apa saja 
dimasyarakat maka rumah sakit akan terbawa terus. Bila mereka menjadi 
pioneer dalam kegiatan kemasyarakatan maka sosok karyawan tersebut akan 
melekat dalam benak masyarakat sekitar. Siapa to orang itu..oh dia karyawan 
YARSIS..belum lagi kalau dia mengisi kegiatan dalam dakwah atau pidato maka 
dia akan bisa membawa nama YARSIS..”   

 
Dari wawancara diatas dapat kita lihat bahwa RSI YARSIS dalam hal ini unit 

SYIDAMAR berusaha memaksimalkan semua sumber daya yang ada seperti karyawan 
dalam mempromosikan rumah sakit tersebut. Unit SYIDAMAR menggunakan 
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karyawan sebagai agen dalam membawa misi pemasaran dalam hal menimbulkan citra 
positif yang tercermin dari perilaku karyawan RSI YARSIS dalam bermasyarakat. 
Format tersebut dirumuskan sesuai dengan hasil survei dan penelitian yang menyatakan 
bahwa sekitar lima persen  pasien rumah sakit memiliki kecenderungan untuk memilih 
rumah sakit dimana sodara, teman atau tetangga pasien tersebut bekerja. Bapak 
Sunawi, S.Ag , Manajer Syiar dakwah dan Marketing RSI YARSIS menerangkan 
dalam wawancaranya dengan penulis di hari yang sama (14 Agustus 2009):   

 
 ” Pengaruh positif dari itu, bahwa masyarakat akan percaya suatu saat 
masyarakat akan datang kesini. Itu sesuai dengan survei kami bahwa ada lima 
persen pasien itu berpindah pelayanan atau berpindah rumah sakit itu karena 
faktor pertemanan. Semula tidak berobat ke YARSIS tapi karena punya teman 
atau tetangga karyawan YARSIS maka pasien tersebut akan pindah kesini, siapa 
tahu bisa dipermudah dalam administrasi dsb..Nah format ini kita seting 
sedemikian rupa dan kita buat masukan dalam sistem pembinaan kepegawaian 
karena ini merupakan bagian dari marketing juga.  (wawancara tanggal 14 
Agustus 2009 )”  

 
 

i.   Implementasi Strategi  
 

Pada akhirnya strategi yang dipilih dari sekian alternatif yang tersedia akhirnya 
harus diterapkan dalam lingkungan organisasi dan dijalankan oleh unit-unit fungsional di 
dalam organisasi tersebut. Strategi tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk 
program-program kerja yang memiliki tujuan tertentu untuk mendukung keberhasilan 
strategi tersebut.  

Dalam pelaksanaan strategi-strategi tersebut, unit Syidamar merumuskan beberapa 
program nyata yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan strategi yang diterapkan. 
Adapaun program-program tersebut adalah :  

 
1.  M emantapkan Pemahaman Dan Amaliyah Keberagamaan  

Dalam bidang pemantapan pemahaman dan amaliyah keberagamaan yang 
menyangkut unsur karyawan dan pelanggan RSI YARSIS akan dilakukan 
melalui kegiatan-kegiatan antara lain : 
a) Meningkatkan pemahaman dan amaliyah keberagamaan karyawan 
b) Menyelenggarakan standarisasi pemahaman keagamaan 
c) Menyelenggarakan pengajian khusus dan umum secara berkala 
d) Bimbingan perilaku melayani yang islami 
e) Meningkatkan peran serta karyawan dalam kegiatan syiar dakwah di lingkungan 

kerja dan di masyarakat   
f) Menyelenggarakan aktivitas kemasjidan 
g) Meningkatkan citra Islami di lingkungan RSI YARSIS 
h) Melakukan evaluasi pemahaman keagamaan secara berkala. 
i) Memberikan bimbingan rohani kepada para pasien  dan keluarganya 

2.   Mengaktifkan Dakwah dan Pemasaran  
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Dalam mengaktifkan kegiatan dakwah dan pemasaran adapun kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :     
a) Menjalin kerjasama kegiatan dakwah  dan pemasaran dengan lembaga 

keagamaan  dan masyarakat desa, yang meliputi : 
1) Penyelenggaraan pengajian akbar di desa-desa 
2) Pengusahakan bantuan pembangunan masjid/ musholla dan madrasah 
3) Pengusahaan bantuan TPQ, Pondok Pesantren, panti asuhan dan anak asuh 

serta orang-orang dhu’afa  
4) Pengusahaan bantuan keringanan beaya bagi pasien dhua’afa 

b) Menyelenggarakan kegiatan bakti sosial, antara lain : 
1) Pengobatan gratis 
2) Operasi katarak gratis 
3) Khitanan massal gratis 

c) Memantapkan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga dakwah di 
masyarakat desa 

d) Menjalin komunikasi timbal balik dengan berbagai pihak. 
3.   Memantapkan Manajemen Pemasaran    

Dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi pada lingkungan bisnis 
rumah sakit dewasa ini, membuat penerapan manajemen pemasaran yang tepat 
menjadi fokus yang tidak bisa dianggap remeh dalam bisnis rumah sakit yang 
semakin kompetitif. Titik berat marketing terutama adalah pada upaya untuk 
memelihara dan membina customer dan pelanggan melalui : kepuasan atas 
pelayanan, relationship marketing dan syiar dakwah.  

Kegiatan yang akan dilakukan unit pemasaran meliputi : 
a) Mengembangkan layanan rujukan 
b) Mengembangkan kepuasan target pasar 
c) Memantapkan kesadaran / loyalitas konsumen terhadap produk dan layanan RSI 

YARIS 
d) Memantapkan citra baik / reputasi RSI YARSIS terhadap konsumen. 
e) Meningkatkan efisiensi dari aktifitas pemasaran 
f) Melaksanakan publisitas dan mengarahkan minat konsumen pada RSIS dan 

produk-produk layanannya 
g) Melaksanakan survey kepuasan pelanggan  secara berkala 
h) Melakukan kunjungan (pendekatan) ke Puskesmas dan pusat layanan kesehatan 

masyarakat, untuk memberikan informasi-informasi layanan unggulan di RSI 
YARSIS   

i) Membentuk opini publik tentang citra positif RSI YARSIS 
j) Menyelenggarakan member’s card secara professional 
k) Memperluas jaringan kerjasama pelayanan kesehatan dengan perusahaan-

perusahaan potensial 
l) Memantapkan hubungan kerjasama dengan media massa 
m) Mengefektifkan kegiatan seni dan olahraga sebagai sarana dakwah dan marketing 

4.   Membuka Pasar dan Layanan Baru 
Di era globalisasi saat ini pembukaan "pasar baru" menjadi hal yang tidak 

dapat dikesampingkan. Apalagi melihat potensi rumah sakit yang memiliki 
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kelengkapan fasilitas dan kemampuan SDM yang masih bisa dimaksimalkan 
potensinya. Pembukaan "pasar dan layanan baru" ini berupa : 
a) Menambah jumlah perusahaan / instansi kerjasama rawat inap dan rawat jalan 

dengan RSIS 
b) Melayani pengambilan sampel laboratorium di lokasi RS, RB, BP dan 

Puskesmas rekanan secara berkesinambungan. 
c) Mengelola penempatan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium dan 

radiodiagnostik di lokasi RS, RB, BP dan Puskesmas rekanan secara 
berkesinambungan.  

d) Bekerjasama dengan unit kendaraan, mempromosikan dan melayani permintaan 
penjemputan pasien dari rumah pasien.   

Program-program kerja yang telah disusun dalam RAPB unit Syidamar selama 
tahun 2009 itu merupakan rangkaian kegiatan bidang-bidang pemasaran, public 
relation dan syiar dakwah yang bertujuan untuk menunjang srategi fungsional unit 
Syidamar yang telah dirumuskan.  

Suatu strategi  yang telah diformulasikan dengan baik, belum menjamin bahwa 
dalam implementasinya juga akan sukses atau memberikan hasil sesuai dengan yang 
diharapkan. Karena itu, keberhasilan  dalam manajemen strategis ditentukan oleh 
perumusan dan implementasi strategi yang baik. Ketika sampai pada tahap 
implementasi, seringkali manajer harus kembali melakukan analisa yang menyangkut 
pada analisa perubahan dengan melihat analisa struktur dan analisa kultur, sehingga 
dapat memilih pendekatan yang tepat digunakan dalam mengimplementasikan 
strategi. Dan setelah itu mulai mengimplementasikan strategi dan mengevaluasinya. 
Dengan kata lain bahwa proses perumusan dan proses implementasi strategi 
merupakan dua proses yang saling berkaitan. 

Hari Lubis ( dalam Iriantara, 2004 : 38 ) menunjukkan salah satu model dalam 
mengimplementasikan strategi.  

Gambar 1.5 
Model Implementasi  Strategi  
    
 
 
 
 
 

 
 

 Elemen pertama dari model implementasi startegi adalah analisis perubahan 
dengan menganalisis struktur organisasi dan kultur organisasi. Pada tahap ini, 
analisis dilakukan oelh manajer Syidamar, untuk mengetahui seberapa besar 
perubahan yang harus dilakukan agar implementasi startegi bisa dilaksanakan dengan 
baik. Beberapa implementasi strategi mungkin hanya memerlukan perubahan yang 
sedikit atau kecil terhadap organisasi, sedangkan yang lainnya mungkin memerlukan 
perubahan organisasi yang bersifat radikal. Perubahan yang dilakukan pada strategi 
itu didasarkan pada kondisi yang terjadi dalam organisasi tersebut. Apakah organsiasi 
tersebut sedang berada dalam kondisi perubahan yang signifikan terutama pada 

     Analisis Perubahan Strategis  

     Analisis Struktur Organisasi       Analisis Kultur Organisasi 

 Memilih Pendekatan Implementasi  
Mengimplementasikan dan          

mengevaluasi Strategi 
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perubahan grand strategy organisasi yang merupakan acuan utama strategi 
fungsional. Analisis ini melihat pada kondisi organisasi yang merupakan tempat 
implementasi strategi ini dilakukan.  

Untuk tahap ini, manajer Syidamar tidak melihat adanya perubahan yang 
signifikan yang harus dilakukan dnegan strategi fungsional yang telah dirumuskan 
agar bisa diimplementasikan dengan baik.  Karena pada saat ini kondisi organisasi 
atau RSI YARSIS tidak sedang melakukan perubahan yang signifikan sehingga 
organisasi RSI YARSIS masih seperti sedia kalanya. Sehingga hal-hal yang 
menyangkut stuktur, kultur sumber daya, anggaran, dan lain sebagainya, yang 
merupakan elemen penting dalam implikasi strategi fungsional juga tidak mengalami 
perubahan berarti.   

Analisa struktur yang dilakukan pada tahap implementasi strategi, 
dimaksudkan untuk melihat bagaimana struktur yang ada dalam unit Syidamar ini, 
apakah struktur yang ada cukup bisa melaksanakan strategi unit Syidamar yang telah 
dirumuskan. Sehingga dari analisa ini manajer Syidamar bisa membuat kebijakan 
mengenai pengalokasian sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksana strategi 
fungsional yang telah dirumuskan. Dalam tahap ini manajer Syidamar menyadari 
adanya kekurangan personel yang terdapat dalam unit Syidamar ini. Agar 
pelaksanaan implementasi strategi unit Syidamar tidak tertanggu, apalagi dengan 
banyaknya program kerja yang dilakukan, maka  manajer Syidamar melihat perlu 
adanya tambahan struktur organisasi informal agar mampu mendukung pelaksanaan 
strategi unit Syidamar.  

 Sedangkan analisa kultur yang dilakukan pada tahap implementasi strategi, 
dimaksudkan untuk memastikan kultur atau budaya kerja yang tercipta dalam unit 
Syidamar pada khusunya atau ada struktur besar RSI YARSIS pada umunya, apakah 
kultur tersebut bisa membantu dalam keberhasilan strategi yang dijalankan unit 
Syidamar. Kultur kerja karyawan RSI YARSIS yang telah terbiasa bergotong royong 
danbekerja sama adalah kulutr positif organisasi yang dimanfaatkan oleh manajer 
dalam menunjang keberhasilan implmentasi strategi unit Syidamar.  

Dalam praktek implementasi strategi unit Syidamar, empat strategi yang telah 
rumuskan kemudian dijabarkan dalam bentuk program kerja. Manajer Syidamar, 
Bapak Sunawi, S.Ag menerangkan dalam wawancaranya dengan penulis (5 
November 2009) mengenai sistem pelaksanaan atau implementasi program kerja 
dalam unit Syidamar sebagai berikut:  

 “ Jadi dalam pelaksanaan kerja dalam unit Syidamar itu ada yang secara 
langsung dilaksanakan oleh Syidamar, tapi ada juga kegiatan yang tidak 
dikerjakan langsung oleh unit syidamar meskipun itu merupakan program 
kerja atau kegiatan Syidamar contohnya HUT YARSIS, kegiatan Romadhon 
dsb, biasanya dibentuk dalam kepanitiaan dan langsung 
dipertanggunjawabkan ke direksi...Nah saya disini sebagai perencana dan 
pengarah jadi ketika pada proses perencanaan saya yang membuat masterplan 
kegiatan tersebut, lalu saya sampaikan ke direksi, setelah disetujui direksi 
menurunkan surat tugas yang didalamnya telah terbentuk kepanitiaan,maka 
saya disitu sebagai pengarah. Dan laporannya ke saya dulu baru dilaporkan 
ke direksi.”  
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Jadi dalam implementasi program-program kerja dalam unit Syidamar terdapat 

dua bentuk kegiatan yang dibagi dari sisi personel pelaksanaannya. Yaitu yang 
pertama,  kegiatan Syidamar yang dilaksanakan sendiri oleh anggota personel 
Syidamar atau kegiatan Syidamar yang dikerjakan oleh struktur formal unit 
Syidamar. Yang kedua kegiatan Syidamar yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam 
sistem kerja kepanitiaan, atau kegiatan Syidamar yang dikerjakan oleh struktur 
informal diluar unit Syidamar. Dengan pola kerja seperti itu maka kekurangan dalam 
bidang sumber daya manusia pelaksana program Syidamar tersebut dapat diatasi 
sehingga program kerja unit tersebut dapat tetap berjalan. 

Mengenai bentuk kegiatan yang dilakukan, Bapak Sunawi, S.Ag selaku 
manajer Syidamar dalam wawancara dengan penulis pada 14 dan 20 Agustus 2009 , 
menyebutkan :  

 “ Dalam waktu dekat ini kita kan melaksanakan rangkaian kegiatan HUT, nah 
dalam kegiatan HUT itu muaranya adalah kegiatan promosi, nah karena 
kegiatan HUT itu sifatnya isedental ada kurun waktu antara bulan Juni Juli 
dan Agustus makanya yang dicari juga kegiatan-kegiatan yang temporer / 
isedental bukan kegiatan yang kontinyu beda dengan kegiatan-kegiatan yang 
berkesinambungan. Agak sedikit sama tapi juga beda. Samanya ya karena 
sama-sama kegiatan promosi...bedanya itu kalo kegiatan yang terprogram 
tahunan itu tidak mengenal waktu. Nah untuk kegiatan yang insedental diluar 
bulan-bulan Juni, Juli agustus itu tidak dilaksanakan. Karena apa? rumah 
sakit ini harus konsertasi dengan pelayanan. SDM itu harus konsentrasi 
dengan pelayanan. Nah kegiatan isedental tadi adalah penunjang agar 
kegiatan HUT rs itu ada gregetnya...” (14 agustus 2009) 
 
“ Disini itu kegiatannya saling berkesinambungan contohnya disini ada 3 
kegiatan besar yang nantinya akan dikerjakan dengan bentuk kepanitiaan, 
antara lain HUT, kegiatan bulan romadhon, dan kegiatan idhul adha..karena 
disetiap kegiatan tadi rangkaian kegiatannya banyak..makanya dibentuk 
kepanitiaan. nah biasanya kita pas kan pada moment-moment hari besar 
agama, karena tanpa disuruh itu masyarakat juga merayakan sendiri jadi kita 
nimbrung aj gitu..jadi lebih mudah kalo harus bikin kegiatan sendiri dan 
menawarkan pada masyarakat itu susah bagi Yarsis karena mereka nanti pasti 
akan minta banyak, jadi paling pas ya ketika kita memberi bantuan pada 
perayaan-perayaan hari besar islam saja...” (20 agustus 2009) 

 
 

Program kerja harian dikerjakan selama kurun waktu satu tahun, dan 
dikerjakan oleh masing-masing personel yang terdapat dalam sub unit Syidamar 
yaitu sub unit Syiar dakwah dan sub unit Humas dan Pemasaran. Mereka 
melaksanakan program kerja tersebut berdasarkan acuan RAPB yang telah 
dirumuskan serta untuk memudahkan pekerjaannya, mereka melihat pembagian 
tugasnya ke dalam buku panduan / pedoman unit Syidamar. Sedangkan untuk 
kegiatan-kegiatan yang bersifat isedental yang merupakan kegiatan besar dan 

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



 

 95 

melibatkan banyak personel diluar unit Syidamar dikerjakan dalam bentuk 
kepanitiaan. Kurun waktu masa tugas terbatas hingga kegiatan tersebut selesai dan 
pengorganisasiannya berdasarkan surat tugas yang diturunkan langsung oleh direksi 
atas rekomendasi dari manajer Syidamar yang dalam hal ini yang membuat rencana 
kegiatan tersebut.  

Dalam implementasi strategi unit Syidamar tentu saja melibatkan sumber daya  
manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya finansial. Namun sekali lagi meski ada 
penanggung jawab untuk bidang pekerjaan, tugas-tugas unit Syidamar merupakan 
hasil karya tim. Karena itu pembentukan tim kerja yang kuat sangat penting dalam 
implementasi strategi. Tim kerja itu tentu juga memiliki pembagian tugas, siapa 
mengerjakan apa dan untuk tujuan apa. Dengan adanya tim kerja berati memadukan 
kemampuan masing-masing individu ke dalam satu kesatuan, sehingga kemampuan 
tim itu menjadi jauh diatas sekedar merupakan kumpulan individu-individu belaka.  

Dalam pelaksanaan strategi unit Syidamar, terdapat beberapa kesulitan yang 
dihadapi oleh unit tersebut, kesulitan yang paling menonjol adalah pada keterbatasan 
personel yang ada dalam unit Syidamar. Apalagi bila dibandingkan dengan program 
kerja Syidamar yang banyak dan beragam serta membutuhkan kerjasama dengan 
unit-unit lain di luar unit Syidamar.  

Strategi-strategi unit Syidamar yang dituangkan dalam program-progran 
kerjanya memerlukan kerjasama dengan banyak pihak diluar unit Syidamar. Karena 
program-program tersebut berhubungan dengan promosi pelayanan yang ada 
dirumah sakit. Apalagi melihat jumlah personel yang ada dalam unit Syidamar, 
tentunya keberhasilan program-program tersebut tidak bisa lepas dari bantuan atau 
kerjasama personel dari unit lain. Seperti yang telah diterangkan dalam wawancara 
sebelumnya (20 Agustus 2009) , Sunawi, S.Ag selaku manajer Syidamar 
menyebutkan :  

“Kita itu karena keterbatasan tenaga di marketing tidak seperti pada 
perusahaan besar yang memang divisi marketing dimandirikan kaya Djarum , 
yang semi mandiri sampai budged triliunan pun digelontorkan. Untuk kita itu 
adalah dengan mensiasati kekurangan tenaga adalah dengan mengefektifkan 
peran seluruh karyawan contoh HUT YARSIS itu kan mata kegiatannya banyak 
ada kegembiraan, ilmiah, kerumahsakitan agama,  maka seperti kegiatan 
sosial bisa kita mintakan ke dokter atau perawat dan sebagainya. Tidak dari 
Syidamar tapi itu yang mendesain kegiatan atau mata acara adalah sini 
(Syidamar)..kita tinggal mengajukan rencana dan kita ajukan daftar nama-
nama orang-orang tersebut dalam kepanitian..tinggal menunggu surat tugas 
turun...” 

  
 

Jadi pengefektifan peran seluruh karyawan tersebut merupakan strategi 
tersendiri bagi unit Syidamar untuk mensiasati keterbatasan personil dalam unitnya.  
Dengan pembentukan struktur organisasi informal yang biasanya berbentuk panitia 
kegiatan, diharapkan unit Syidamar bisa tetap melaksanakan strategi fungsionalnya 
yang memiliki berbagai macam program pendukung meskipun dengan jumlah 
personel yang terbatas.  

j.  Evaluasi dan Kontrol  Strategi  

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



 

 96 

Setelah semua proses manajemen strategis dilaksanakan, baik mulai dari proses 
analisis lingkungan, perumusan strategi, sampai pada implementasi strategi, maka 
langkah selanjutnya adalah pengendalian strategi melalui evaluasi dan kontrol. Dalam 
organisasi, pengendalian mencakup pengawasan, evaluasi dan pengembangan aktivitas-
aktivitas yang berada dalam perusahaan. Pengendalian bertujuan untuk membuat sesuatu 
terjadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Proses pengendalian secara umum 
akan terdiri dari tiga aktivitas utama. ( Dirgantoro, 2001: 136 ) 
a) melakukan pengukuran terhadap performance atau kinerja perusahaan. 
b) melakukan pembandingan dari hasil pengukuran dengan strandar-strandar yang telah 

ditetapkan 
c) melakukan langkah koreksi apabila terjadi penyimpangan-penyimpanan dari 

perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. 
 

Pengendalian strategi adalah bentuk khusus dari penendalian organisasi yang 
menfokuskan kepada pengawasan dan evaluasi proses manajemen strategi dengan 
maksud untuk meyakinkan bahwa hal tersebut secara fungsi bisa berjalan.  

Agar implementasi strategi unit Syidamar berjalan dengan baik dan mendapatkan 
umpan balik dari proses implementasi tersebut, maka kontrol menjadi sangat penting. 
Melalui kontrol manajer Syidamar bisa mengetahui apakah tindakan yang dilakukan 
sudah tepat untuk mencapai objektif organisasi atau objektif unit fungsional yang sudah 
ditetapkan. Kontrol yang seperti ini disebut sebagai kontrol taktik, yakni kontrol yang 
berkenaan dengan pelaksanaan rencana strategis.  

Menurut keterangan Bapak Sunawi, S.Ag selaku manajer Syidamar dalam 
wawancaranya dengan penulis 20 Agustus 2009 sebagai berikut:  

“ Ada kita masa satu semester sekali itu kita ada evaluasi yang dilakukan 
bersama dengan yayasan itu ada rapat bersama yang temanya itu memang 
laporan pencapaian kerja satu semester berjalan. Tapi didalamnya itu kan 
dibagi anggota yayasan dengan jumlah  yang tertentu itu  dibagi untuk 
membidangi bagian-bagian besar di pelayanan rumah sakit contoh Syidamar , 
bagian umum, penunjang medik, layanan medik. Nah itu masing-masing anggota 
yayasan beberapa orang itu fokus dibagian tertentu misalnya Syidamar, nah 
pada saat itulah evaluasi berjalan, itu yang setengah tahun dengan yayasan. Nah 
kalo bulanan itu dengan sesama anggota di satu unit itu ada rapat namanya 
rapat bulanan itu maka disitu disamping evaluasi juga pengembangan. tentunya 
disitu itu akan banyak disampaikan entah itu keluhan pelanggan atau itu terkait 
dengan apa saja terkait selama pelaksanaan tugas tersebut...”  

 
Dalam sistem kerja RSI YARSIS, evaluasi dilaksanakan setiap setiap enam bulan 

sekali atau satu semester.  Evaluasinya  dilakukan oleh direksi atau yayasan yang 
dilakukan dalam rapat kerja yang melibatkan seluruh unit yang ada dalam struktur 
organisasi RSI YARSIS. Selain itu evaluasi yang bersifat interen unit Syidamar 
dilakukan per bulan, dimana dalam evaluasi tersebut merupakan rapat koordinasi setiap 
bulan yang membahas evaluasi, permasalahan yang timbul serta pengembangan program 
kerja atau strategi unit Syidamar dalam masa pelaksanaannya. Selain itu terdapat evaluasi 
yang berupa kegiatan isedental dalam bentuk sistem pembagian kerja kepanitiaan, 
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evaluasinya diterangkan oleh Bapak Sunawi, S.Ag selaku manajer Syidamar dalam 
wawancaranya dengan penulis 5 november  2009 sebagai berikut: 

 “ Untuk kegiatan Syidamar yang secara langsung dilaksanakan oleh Syidamar 
itu laporannya langsung ke saya dulu atau pada tingkat unit Syidamar dulu baru 
dinaikkan ke direksi , tapi kalo kegiatan yang tidak dikerjakan langsung oleh unit 
syidamar meskipun itu merupakan program kerja atau kegiatan Syidamar 
contohnya HUT YARSIS, kegiatan Romadhon dsb, biasanya memang laporannya 
melalui saya dulu baru dinaikkan ke direksi tapi ketua panitia langsung 
bertanggung jawab pada direksi, walau dalam pelaksanaannya kadang bertanya 
pada saya sebagai bahan pertimbangan bila terjadi kendala ditengah jalan. tapi 
tetap ketua panitia pertanggung jawabnnya langsung ke direksi sebagai 
koordinator kegiatan”  

 
 

Untuk kegiatan harian yang rutin dilakukan oleh anggota personel unit Syidamar, 
pertanggung jawabannya dipegang oleh manajer Syidamar bertanggung jawab yang 
bertanggung jawab langsung ke dikerksi sebagai koordinator kegiatan atau koordinator 
program kerja unit Syidamar. Sedangkan untuk kegiatan yang dilakukan oleh sistem 
pembagian kerja kepanitiaan, biasanya ketua panitia atau koordinator panitia membuat 
laporan berupa laporan pelaksanaan kegiatan setelah kegiatan tersebut selesai 
dilaksanakan dan bertanggung jawab langsung kepada direksi. Manajer Syidamar 
sifatnya sebagai perencana dan pengarah. Hasil evaluasi dan pertangung jawaban yang 
telah selesai diproses kemudian dijadikan acuan atau masukan dalam melaksanakan 
strategi aau program kerja selanjutnya atau tahun berikutnya  
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