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BAB II 

Gambaran Umum Perusahaan 

 

2.1 Profil Rumah Sakit 

 

 

 

Rumah Sakit Royal Taruma merupakan salah satu Rumah Sakit swasta yang didirikan 

oleh PT. Taruma Bhakti Medika. Pada tanggal 5 maret 2007 Rumah Sakit Royal Taruma 

melakukan peresmian pemakaian gedung rumah sakit. Kemudian pada tanggal 29 Maret 

2007 baru diadakan grand opening. Rumah Sakit  Royal taruma berlokasi di Jalan Daan 

Mogot No. 34, Jakarta Barat, 11470. Rumah Sakit Royal Taruma memiliki fasilitas 

pelayanan yang lengkap, modern, dan canggih. Rumah Sakit Royal Taruma juga memiliki 

tenaga kerja berupa dokter dan perawat yang professional dan handal dalam bidangnya. 

Rumah Sakit  Royal Taruma memiliki Motto “WE CARE FOR YOUR HEALTH”. 

Dari Moto tersebut RS Royal Taruma ingin menunjukkan kepedulian kepada para 

pasiennya. Logo RS Royal Taruma bergambar BLUE CROSS dengan bagian yang saling 

bertautan. Maksud dari Logo tersebut menandakan bahwa RS Royal Taruma selalu siap 

dalam memberikan pertolongan pada semua orang. 

   

 2.1.1 Visi, Misi dan Value RS Royal Taruma 

  Setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi yang menjadi panduan 

perusahaan. Value merupakan salah satu bagian yang penting karena akan menjadi 

panduan bagi setiap karyawan yang bekerja didalam perusahaan agar memiliki 

Aktivitas public relations..., Delvina Claurincia Mukiat, FIKOM UMN, 2015



9 

 

prinsip dalam bekerja. Berikut merupakan Visi, Misi, dan Value dari Rumah Sakit 

Royal Taruma. 

2.1.1.1 Visi  

“menjadi rumah sakit yang terkemuka dan terpandang secara  

nasional dan internasional pada semua aspek pelayanan 

kesehatan dan aspek pendidikan tenaga professional”. 

 

2.1.1.2  Misi 

- Memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada seluruh lapisan 

masyarakat dan menyelenggarakan pendidikan dan atau pelatihan 

tenaga professional yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu 

kedokteran. 

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk 

menjamin pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. 

- Melakukan kerjasama dengan mitra di dalam dan diluar negeri dalam 

berbagai bentuk. 

 

2.1.1.3  Corporate Value 

RS Royal Taruma memiliki beberapa value yang ditetapkan dalam 

perusahaan. Value tersebut berasal dari nama ROYAL TARUMA yang 

berarti : 

 R amah   T untas 

 O byektif   A kurat 

 Y akin    R api 

 A ntisipatif   U nggul 

 L ugas    M utu Pelayanan 

     A ndal 
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2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 
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Peran Public Relations di Rumah Sakit Royal Taruma masih bergabung 

dengan Bagian Pemasaran. Bagian Pemasaran dikepalai atau dikoordinir oleh Kepala 

Biro Pengembangan Rumah Sakit. Posisi Public Relations dianggap penting oleh 

rumah sakit karena public relations dianggap dapat memajukan rumah sakit dan 

rumah sakit mendapatkan citra yang baik.  

Bagian Pemasaran bertugas untuk mengatur hubungan dengan perusahaan-

perusahaan yang ingin bekerjasama dengan rumah sakit. Bagian Pemasaran juga 

yang menangani adanya complain dari para pasien yang merasa kurang puas dengan 

pelayanan dari rumah sakit. Public relations bertugas berhubungan dengan media-

media dan mengatur seminar. 
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