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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Saat ini, rumah sakit memiliki persaingan yang semakin ketat. Jarak antara rumah 

sakit yang satu dengan yang lain semakin dekat, dengan adanya persaingan ini, maka 

rumah sakit pun harus memiliki strategi yang inovatif untuk mendapatkan pasien. Seiring 

dengan perkembangan zaman, industri rumah sakit harus memperhatikan dan 

mempertimbangkan harga yang ditawarkan, kualitas pelayanan, dan tenaga medis yang 

berkualitas. Karena ketiga hal tersebut yang mempengaruhi mereka untuk mempercayai 

kesembuhan mereka.  

 

Banyaknya rumah sakit yang baru akan mulai bermunculan, maka menjadi salah satu 

faktor bagi setiap rumah sakit di Indonesia agar inovatif dalam mengejar perkembangan 

pada ilmu kedokteran. Masyarakat juga memiliki kesadaran yang semakin meningkat 

akan pentingnya kesehatan. Bisa dibayangkan jika seseorang tidak sehat, maka mereka 

tidak dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan baik. masyarakat akan semakin 

pandai dalam memilih jasa pelayanan kesehatan atau rumah sakit yang terbaik 

disesuaikan dengan apa yang sedang mereka butuhkan dan inginkan. Meningkatnya pola 

pikir masyarakat yang menjadi salah satu penyebab masyarakat lebih kritis dalam 

menentukan pilihan mereka. Mereka pasti ingin mendapatkan hasil yang maksimal untuk 

kesehatan mereka.  

 

Mereka bukan hanya mencari kesembuhan saja, namun mereka juga menginginkan 

adanya keperdulian dari pihak rumah sakit. Keperdulian ini seperti masyarakat ingin 

mendapatkan pelayanan dalam proses pendaftaran dan pembayaran yang cepat, mereka 

ingin staf dan perawat dari rumah sakit yang cepat tanggap dan dapat memenuhi 

keinginan mereka. Dengan adanya harapan-harapan keperdulian ini yang menjadikan 

rumah sakit harus berusaha dalam memenuhi keinginan pasien maupun calon pasien. 
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Dapat dikatakan bahwa pasien merupakan asset yang penting bagi rumah sakit. 

Kepuasan pasien menjadi salah satu hal yang mempengaruhi bagi rumah sakit. Jika 

pasien merasa puas dengan kinerja atau sistem rumah sakit, maka pasien tersebut akan 

loyal dan memberitakan pendapat yang baik kepada pihak lain. Tetapi jika pasien merasa 

kurang puas, maka mereka dapat memberitahukan dua kali lebih bahaya kepada pihak 

lainnya.  Karena itu rumah sakit harus dapat menyesuaikan keinginan pasien dan calon 

pasien agar dapat mendapatkan pasien yang lebih dan juga dapat mempertahankan pasien 

yang sudah ada. 

 

Rumah Sakit Royal Taruma merupakan salah satu rumah sakit yang memiliki banyak 

pesaing di daerah Jakarta Barat. Untuk itu rumah sakit Royal Taruma menyadari 

pentingnya Public Relations yang berperan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang rumah sakit Royal Taruma. Rumah Sakit Royal Taruma merupakan salah satu 

rumah sakit yang menganggap pentingnya aktivitas public relations walaupun di rumah 

sakit Royal Taruma belum memiliki divisi khusus untuk public relations. Fungsi dari 

adanya public relations ini adalah untuk menjalankan atau mendukung aktivitas 

marketing yang ada di rumah sakit. 

 

Public Relations adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam 

maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka 

mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. (Frank 

Jefkins, 2003 : 9) 

 

Public Relations bertujuan untuk menciptakan, meningkatkan, mempertahankan, dan 

melindungi reputasi rumah sakit. Public Relations juga dituntut harus sesalu menjaga 

nama baik rumah sakit dan juga hubungan baik dengan stakeholdernya. Hubungan baik 

harus terjalin baik dengan internal maupun eksternal. Komunikasi menjadi salah satu 

bagian yang paling penting untuk menjalin hubungan tersebut. 

 

Public Relations pada dasarnya memberi informasi, membujuk, dan mengintegrasikan 

khalayak. Penerapan Public Relations ditujukan untuk mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat dan melihat kepuasan masyarakat terhadap informasi-informasi yang 

disampaikan oleh Rumah Sakit Royal Taruma.  
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 RS Royal Taruma mengadakan seminar, seminar-seminar yang diadakan sebagai 

media bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi baru seputar kesehatan. 

Seminar yang dilangsungkan bisa menampilkan tiga sampai empat dokter. Dengan 

adanya seminar tersebut dapat membuat kesadaran masyarakat adanya dokter-dokter 

tersebut dan masyarakat dapat melihat kredibilitas dari dokter-dokter tersebut. 

Masyarakat yang merasa puas akan memiliki rasa keinginan untuk memeriksakan 

kesehatan di RS Royal Taruma. 

 

Peranan penting lainnya karena Public Relations dapat memberikan pemahaman 

tentang suatu perusahaan. Public Relations juga dapat mempengaruhi konsumen untuk 

memilih produk yang diinginkan. Tujuan dari Public Relations ini adalah untuk 

meningkatkan keinginan dari masyarakat untuk datang dan memeriksakan kesehatan di 

RS Royal Taruma. Public Relations juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat dengan adanya RS Royal Taruma. Untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat dapat dilakukan dengan membuat promosi-promosi. Promosi dapat dilakukan 

dengan banyak cara seperti RS Royal Taruma memberikan potongan-potongan harga atau 

paket harga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Promosi dilakukan untuk menarik 

minat masyarakat untuk membeli produk yang perusahaan tawarkan.  

 

 

Public Relations menurut Public Relations Society of America, Public Relations 

membantu sebuah organisasi dan publiknya untuk saling beradaptasi secara mutualis. 

Public Relations merupakan sebuah upaya perusahaan untuk memenangkan suatu kerja 

sama dari beberapa kelompok orang. Public Relations pun juga membantu perusahaan 

untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan publik kuncinya (Davis, 

2003:2). 

 

Public relations di rumah sakit Royal Taruma juga berperan sebagai penghubung 

dengan media. Dengan adanya hubungan yang baik dengan media-media, maka ikut 

membantu kinerja marketing di rumah sakit. Dengan membantu manajemen dalam 

Hubungan ini membawa keuntungan bagi divisi marketing rumah sakit.  
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1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

1. Mengetahui dan mempelajari aktivitas Public Relation dr rumah sakit Royal Taruma. 

2. Memahami aktivitas media monitoring di rumah sakit Royal Taruma. 

3. Memahami dan mempelajari praktik pembuatan press release secara nyata. 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang di Divisi Marketing RS Royal 

Taruma. Waktu kegiatan magang ini dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dari 

kampus dan kebutuhan dari mahasiswa.  

 

1.3.1 Waktu Kerja Magang  

Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang di Rumah Sakit Royal 

Taruma di jalan Daan Mogot No. 34, Jakarta Barat 11470. Kegiatan kerja 

magang dilakukan selama 2 (dua) bulan dimulai dari tanggal 1 september 

2014 sampai dengan 1 november 2014. Kegiatan magang dilaksanakan setiap 

hari senin sampai jumat  pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB dan 

setiap hari sabtu pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB. 

 

Hari Waktu 

Senin – Jumat Pukul 08.00 – 16.00 WIB 

Sabtu Pukul 08.00 – 12.00 WIB 

 

 

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Sebelum melaksanakan kegiatan kerja magang, mahasiswa diwajibkan 

mengikuti bimbingan magang yang telah ditentukan oleh pihak kampus. 

Mahasiswa juga sudah terlebih dahulu meminta transkrip nilai aktif kepada 

BAAK yang nantinya akan diberikan kepada perusahaan yang dituju. Berikut 

ini merupakan beberapa tahap yang dilakukan oleh mahasiswa sebelum 

melakukan kegiatan kerja magang yaitu : 
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1.3.2.1 Tahap Pengajuan 

1. Mahasiswa menentukan beberapa perusahaan yang diinginkan 

untuk melaksanakan praktik kerja magang. 

2. Mahasiswa mengajukan surat permohonan kerja magang yang akan 

ditandatangani oleh kaprodi  

3. Mahasiswa menukarkan surat permohonan kerja magang yang 

sudah ditandatangani dengan surat pengantar kerja magang yang 

akan diberikan kepada perusahaan yang dituju. 

4. Mahasiswa mempersiapkan segala keperluan CV, surat pengantar 

magang, transkrip nilai, dan proposal magang. Kemudian 

mahasiswa datang langsung ke RS Royal Taruma di Jl. Daan 

Mogot No. 34. 

5. Kemudian Rumah Sakit Royal Taruma memanggil mahasiswa 

melalui telepon untuk melakukan wawancara pada hari dan waktu 

yang telah ditentukan, kemudian keesokan harinya pihak RS Royal 

Taruma memberitahukan bahwa penulis diterima magang di rumah 

sakit. 

 

 

1.3.2.2 Tahap Pelaksanaan 

Penulis diterima magang pada tanggal 29 Agustus 2014 di 

Rumah Sakit Royal Taruma. Pada hari pertama pelaksanaan kerja 

magang dimulai, penulis mendapat arahan dari pembimbing magang di 

rumah sakit. Penulis dibimbing oleh Ibu Liskorida selaku marketing 

manager. Penulis dibertitahu mengenai peraturan-peraturan yang ada di 

rumah sakit. Penulis juga diberitahukan pakaian yang dikenakan 

selama praktik kerja magang. 

Penulis juga diharapkan disiplin dalam bekerja dan penulis 

diharapkan tepat waktu mengikuti waktu yang sudah ditentukan pihak 

rumah sakit. Ketepatan waktu dibutuhkan karena menjadi salah satu 

penilaian bagi peserta magang.  

Penulis juga diharapkan aktif, mampu berkomunikasi dengan 

baik, dan juga dapat bersosialisasi dengan orang-orang yang bekerja 
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di rumah sakit Royal Taruma serta dapat bekerjasama dengan baik. 

Penulis juga diharapkan cepat tanggap dengan segala arahan yang 

diberikan dan dapat dengan cepat dan tepat dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh pembimbing. 

Selama kegiatan kerja magang berlangsung, penulis mengisi 

laporan realisasi kerja magang (KM-05) dan laporan kehadiran kerja 

magang (KM-04). Kedua form ini berguna sebagai bukti adanya 

kegiatan kerja magang. 

 

 

1.3.2.3 Tahap Akhir 

1. Setelah kegiatan kerja magang berakhir kemudian pada tanggal 13 

november, mahasiswa memberikan form penilaian kerja magang 

(KM-06) kepada pembimbing yang nantinya akan dikembalikan ke 

mahasiswa dengan amplop tertutup. 

2. setelah kegiatan kerja magang berakhir rumah sakit memberikan 

surat pernyataan bahwa mahasiswa benar-benar melaksanakan 

kegiatan kerja magang di rumah sakit Royal Taruma. 

3. Mahasiswa kemudian melanjutkan kegiatan dengan menulis 

laporan kerja magang. Dalam menulis laporan kerja magang, 

penulis diwajibkan melakukan konsultasi dengan pembimbing 

yang telah ditentukan oleh pihak kampus. 

4. Setelah laporan kegiatan magang selesai mahasiswa menyerahkan 

bukti laporan magang kepada rumah sakit berupa formulir tanda 

terima penyerahan laporan kerja magang (KM-07). 

5. Laporan yang telah selesai kemudian akan dikumpulkan sesuai 

dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pihak kampus dan 

penulis mengikuti sidang magang.  
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Tabel Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

 

No Tanggal Keterangan 

1 Senin, 18 agustus 2014 Mengajukan proposal magang ke Rumah Sakit Royal Taruma 

2 
Senin, 25 agustus 2014  Panggilan interview dari pihak Rumah Sakit Royal Taruma 

yang dilaksanakan di lt. 8 gedung Rumah Sakit 

3 Kamis, 28 agustus 2014 Interview 

4 
Jumat, 29 agustus 2014 Pemberitahuan pihak Rumah Sakit Royal Taruma mengenai 

penerimaan magang 

5 
1 September 2014 – 1 

November 2014  
Pelaksanaan kerja magang selama dua bulan 
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