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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rumah Sakit Umum (RSU) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 

merupakan rumah sakit yang berada di bawah naungan UMM. Beralamatkan di 

Jalan Raya Tlogomas No. 45 Malang, RSU tersebut terdiri dari bangunan utama 

setinggi 6 lantai, gedung penunjang 5 lantai dan 1 basement. Untuk rawat inap 

sendiri setinggi 3 lantai. Dengan arstitektur tiongkok, tertanggal 17 Juni 2014 RSU 

UMM diresmikan oleh Hj. Megawati Soekarno Putri. 

Pembangunan RSU UMM sudah dilakukan sejak tahun 2009 setelah 

mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten 

Malang melalui unit pelayanan terpadu perizinan Nomor: 

180/05989/IMB/421.302/2009. Sementara pada bulan Oktober 2012 RSU UMM 

mendapat izin mendirikan rumah sakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 

dengan Nomor : 503.1/83/421.103/2012. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2013 

mendapatkan Izin Operasional Rumah Sakit Sementara dengan Nomor: 

180/0006/IORS/421.302/20131. 

Seperti yang diutarakan Rektor UMM Muhadjir Effendy RSU UMM 

ditargetkan akan menjadi rujukan bagi rumah sakit milik kampus lainnya2. Oleh 

karenanya, selain meningkatkan profesionalisme kinerja medis dan karyawan, RSU 

                                                 
1 Anonim, “Sejarah”, diakses melalui http://hospital.umm.ac.id/page/sejarah.html, pada 22 

November 2014 pukul 15.30 WIB 
2 Anonim, “Rumah Sakit UMM Targetkan Jadi Salah Satu RS Rujukan”, diakses melalui 

http://berita/rs/umm/Rumah-Sakit-UMM-Targetkan-Jadi-Salah-Satu-RS-Rujukan-

Muhammadiyah-Demi-Ummat.html, pada 22 November 2014 pukul 15.40 WIB 

http://hospital.umm.ac.id/page/sejarah.html
http://berita/rs/umm/Rumah-Sakit-UMM-Targetkan-Jadi-Salah-Satu-RS-Rujukan-Muhammadiyah-Demi-Ummat.html
http://berita/rs/umm/Rumah-Sakit-UMM-Targetkan-Jadi-Salah-Satu-RS-Rujukan-Muhammadiyah-Demi-Ummat.html
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UMM membutuhkan peran hubungan masyarakat (humas) atau public relations 

guna membentuk citra positif dan tujuan instansi tersebut.  

Peranan humas tidak hanya sebatas sebagai penghubung antara organisasi 

dengan pihak internal maupun eksternal saja, melainkan berperan sebagai juru 

bicara (company speaker) dan mendukung manajemen perusahaan (back up of 

corporate management) sehingga mampu membentuk citra atau image perusahaan 

yang baik di mata masyarakat pada umumnya dan khalayak sasaran khususnya. 

Terbentuknya citra positif dan tujuan instansi tidak lepas dari pengaruh 

perkembangan media yang dari masa ke masa semakin maju. Pertumbuhan media 

inilah yang membuat para praktisi humas harus menyadari arti penting media dalam 

mendukung tercapainya tujuan dan membentuk citra positif instansi, terlebih bagi 

RSU UMM sendiri. Bahkan Jerry Dalton Jr salah seorang manajer komunikasi 

perusahaan di Aircraft Company mengatakan bahwa humas memiliki peranan 

penting dalam menjalin hubungan dengan media (Nurudin, 2008:12). 

Kekuatan media dalam membentuk citra dan opini tidak dapat diragukan 

lagi. Media merupakan saluran (channel) dalam penyampaian pesan yang dampak 

dari pesan tersebut bersifat simultaneity effect (efek keserempakan), efek 

dramatisir, memiliki pengaruh yang luar biasa besar (influencing spheres) terhadap 

pembentukan opini publik (public opinion) dalam jangka waktu yang relatif singkat 

sehingga akan membentuk citra positif atau negatif (Ruslan, 1999:153). 

Melalui jalinan hubungan baik dengan media yang biasa disebut dengan 

media relations, kegiatan humas merupakan aspek yang penting dan strategis. 

Dikatakan demikinan, karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh 400 eksekutif 

public relations di Amerika Serikat (AS) pada tahun 2000 menemukan bahwa 
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media relations menempati 40% dari komponen utama kegiatan humas. Sisanya, 

menurut Masduki adalah kegiatan komunikasi internal, special events, investor 

relations, community relations, coorporate social responsibility (CSR), public 

affairs and government relations, penelitian dan produksi iklan (Darmastuti, 

2012:52). 

Oleh karena media memiliki peran serta dampak yang ampuh dalam 

mengkomunikasikan informasi, RSU UMM terdorong untuk meningkatkan 

kepuasan dan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya ingin tumbuh menjadi 

rumah sakit rujukan bagi rumah sakit milik kampus lainnya. Untuk mewujudkan 

misi tersebut selain meningkatkan sumber daya manusia yang ada, media juga turut 

berperan aktif. 

Peran aktif dari media tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara awal 

peneliti dengan Humas RSU UMM, dr.Viva Maiga Mahliafa Noor, RSU UMM 

telah dan pernah bekerjasama dengan beberapa media diantaranya Radar Malang, 

JTV, dan MhTV. Sementara untuk portal online dan radio hingga per Januari 2015 

masih dalam tahap proses. 

Radar Malang adalah media cetak yang berpusat di Jalan Arjuno Nomor 23 

Malang merupakan salah satu grup Jawa Pos dan berdiri di bawah naungan usaha 

PT Malang Intermedia Pers. Dari 15 Radar di Jatim, Radar Malang yang berdiri 

sejak 15 Desember 1999 tersebut merupakan yang terbesar3. Sementara itu, Media 

Hutama Televisi (MHTV) adalah televisi lokal yang bersiaran di wilayah Surabaya 

dan baru tayang di Malang sekitar 7 bulan. MHTV merupakan anak dari MNC 

                                                 
3 Anonim, “Profil Radar Malang”, diakses melalui http://radarmalang.co.id/about-us, pada 2 

Desember 2014 pukul 16.00 WIB 

 

http://radarmalang.co.id/about-us
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Group dan telah berjaringan dengan SINDO TV sejak 2008. MHTV cabang Malang 

segmentasinya untuk entertainment dan informatif4. 

Disamping itu, Jawa Pos Media Televisi (JTV) juga merupakan salah satu 

media elektronik yang pernah bekerjasama dengan RSU UMM. JTV adalah  bagian 

Jawa Pos Group yang berdiri pada tanggal 8 November 2001 dan merupakan 

televisi regional pertama di Indonesia sekaligus yang terbesar hingga saat ini. 

Afiliasi dari JTV sudah mencakup daerah Jember, Banyuwangi, Kediri, Madiun, 

Bojonegoro, Madura, Surabaya, dan Malang. Untuk JTV biro Malang sendiri aktif 

tahun 2009 dan mendapat kesempatan siar lebih banyak daripada biro lainnya5. 

Pada prinsipnya, kegiatan humas selalu bertumpu kepada komunikasi dan 

relasi. Dalam menjalin komunikasi dan relasi dengan publik-publiknya, RSU UMM 

membutuhkan media massa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas dan 

dideskripsikan seperti apa peran humas dalam menjalin relasi dengan Radar 

Malang, JTV, dan MHTV. 

Mengapa peneliti memilih sebuah rumah sakit dalam melakukan penelitian 

dan mengapa RSU UMM? Karena peneliti melihat bahwa rumah sakit adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan dan tentunya 

membutuhkan media agar segala sesuatu yang ada baik fasilitas baru maupun 

pelayanan yang maksimal dapat diketahui oleh masyarakat sebagai publik sasaran 

utamanya. 

                                                 
4 Anonim, “MHTV Surabaya”, diakses melalui 

http://www.sindotv.com/channels/detail/MHTVSurabaya, pada 2 Desember 2014 pukul 16.00 

WIB 

 
5 Siswoyo, Agus, “Sekilas Profil JTV Stasiun TV Swasta Regional Pertama dan Terbesar di 

Indonesia”, diakses melalui http://agussiswoyo.net/teknologi/sekilas-profil-jtv-stasiun-tv-swasta-

regional-pertama-dan-terbesar-di-indonesia/, pada 2 Desember 2014 pukul 16.30 WIB 

http://www.sindotv.com/channels/detail/MHTVSurabaya
http://agussiswoyo.net/teknologi/sekilas-profil-jtv-stasiun-tv-swasta-regional-pertama-dan-terbesar-di-indonesia/
http://agussiswoyo.net/teknologi/sekilas-profil-jtv-stasiun-tv-swasta-regional-pertama-dan-terbesar-di-indonesia/
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Selanjutnya, Peneliti memilih RSU UMM karena RS tersebut merupakan 

rumah sakit swasta milik universitas yang baru saja berkembang. Tidak mudah 

untuk menarik perhatian masyarakat untuk berobat ke RSU UMM apabila telah 

memiliki rumah sakit langganan. Oleh karena itu, agar dapat menjangkau 

publiknya, meningkatkan kepercayaan, serta loyalitas publik maka dibutuhkanlah 

peran humas. Tidak serta merta hanya humas saja melainkan juga media massa 

sebagai ‘kepanjang tangan’ dari praktisi humas. Lalu kenapa dalam melaksanakan 

perannya humas membutuhkan media? Seperti yang telah penulis ulas sebelumnya, 

bahwa seorang praktisi humas perlu memahami apa yang disebut dengan alat kerja. 

Media adalah salah satu alat kerja humas dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, 

media dan humas adalah satu kesatuan yang hubungan baiknya harus tetap terjaga. 

Sementara itu, media relations merupakan taktik atau strategi humas yang 

berhubungan langsung dengan keberhasilan atau terwujudnya visi dan misi 

organisasi. Secara teori keberhasilan pejabat humas dapat diukur dari kemampuan 

mereka memuat sebanyak mungkin siaran persnya dengan biaya yang minimal 

(Anggoro, 2000:133). Akan tetapi, berdasarkan dokumentasi awal yang telah 

Peneliti lakukan, humas RSU UMM belum pernah mengirimkan press release atau 

siaran pers sebelum dan sesudah kegiatan kepada wartawan. 

Sangat disayangkan, mengapa? Karena press release juga merupakan 

bagian dari kegiatan media relations. Press release adalah teks berita yang dibuat 

oleh praktisi humas mengenai isu, pengenalan produk, kegiatan, atau sosialisasi 

kebijakan kepada jurnalis dengan harapan akan dimuat dalam media. Tanpa adanya 

hubungan baik terlebih dahulu antara humas dan media maka dapat dipastikan kecil 

kemungkinannya press release yang telah dikirimkan akan dimuat. 



6 

 

Selain itu, melalui wawancara awal yang telah peneliti lakukan sejak RSU 

UMM grand opening, bagian humas RSU UMM hanya berfokus pada program 

komunikasi internal atau agenda yang akan dilaksanakan. Evaluasi terhadap 

pemberitaan hanya terbatas kepada media yang hingga kini masih memiliki ikatan 

kerjasama saja. 

Sesuai dengan pernyataan Valente dan Kwan (2012:83) bahwa “evaluation 

research determines whether a program was effective, how it did or did not achieve 

its goals, and the efficiency with which it achieved them”. Selain itu, evaluasi 

memeriksa perencanaan dan implementasi harus menjadi bahan masukan (input) 

bagi analisis situasi dan perencanaan periode selanjutnya (Lampiran Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011). Maka, secara teoritis terdapat 

keterkaitan antara penerapan evaluasi dengan bagaimana kegiatan media relations 

kemudian direncanakan dan diimplementasikan di periode kerja tahun berikutnya. 

Keterkaitan tersebut belum terlihat pada peran Humas RSU UMM dalam 

media handling. Terbukti dengan kurang lengkapnya dokumentasi berupa kliping 

pemberitaan sebagai acuan evaluasi sejak dibukanya RSU UMM secaranya resmi. 

Pasalnya, sejak awal dibangun yaitu tahun 2009 struktur organisasi telah terbentuk 

dan aktif sejak tahun 2013. Sejauh ini, berdasarkan pengamatan peneliti 

pemberitaan terkait RSU UMM tidak hanya berasal dari media yang sedang atau 

pernah bekerja sama saja. Akan tetapi dokumentasi kliping hanya berasal dari 

Radar Malang dan beberapa berita dari website. 

 Adapun dokumentasi berita setelah dan sebelum RSU UMM soft launching 

2013 yang luput dari rekaman humas diantaranya; berita tentang pengobatan gratis 
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oleh 70 tentara AS yang dimuat di antarajatim tanggal 17 April 2012, Bakti sosial 

yang dimuat pada tanggal 18 Agustus 2013 dalam website resmi Dinas Komunikasi 

dan Informatika Pemerintahan Kota Malang, launching RSU UMM yang dimuat 

dalam website antarajatim 2 Oktober 2013, serta masih banyak lagi.  

Dalam kaitannya peranan humas sebagai company speakers, berdasarkan 

dokumentasi kliping Bulan Agustus hingga Desember 2014 humas RSU UMM juga 

belum banyak menjadi narasumber utama dalam setiap kegiatan serta pemberitaan 

yang dimuat di dalam media.  

Dalam penelitian ini, aktivitas serta peran humas dalam media handling atau 

media relations RSU UMM menjadi sorotan utama. Menurut Dozier dan Broom 

(1995) dalam Rosady Ruslan (2006:20), terdapat empat peran humas dalam suatu 

organisasi atau instansi. Pertama, penasehat ahli atau expert prescriber yaitu 

seorang pakar humas yang berpengalaman dan dan berkemampuan tinggi dapat 

membantu mencarikan solusi dalam penyampaian masalah hubungan dengan 

publiknya. Kedua, fasilisator komunikasi atau communication fasilitator dimana 

praktisi humas berperan sebagai mediator untuk membantu pihak manajemen 

dalam hal aspirasi dan suara publiknya. 

Lebih lanjut, humas juga berperan sebagai fasilisator proses pemecahan 

masalah atau problem solving process fasilitator. Artinya, apabila sebuah 

organisasi atau instansi mengalami krisis, humaslah yang berperan dalam proses 

pemecahan masalah secara profesional dan rasional. Kemudian yang terakhir, 

humas berperan sebagai teknisi komunikasi atau communication technician yaitu 

humas tidak hanya sebagai journalist in resident yang hanya menyediakan layanan 
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tehnis komunikasi tetapi juga seorang humas harus menguasai teknis-teknis 

komunikasi dan paham jurnalistik 

Maka, berdasarkan uraian diatas akhirnya peneliti tertarik untuk 

mengungkap dan menjelaskan peran humas RSU UMM dalam menjalankan media 

relations pada bulan Agustus hingga Desember 2014. Peneliti memilih bulan 

tersebut karena sejak Maret 2014 kinerja humas RSU UMM tidak lagi berada 

dibawah nangungan humas universitas. Kegiatan media relations seperti 

bekerjasama dengan media, menghubungi wartawan dan sebagainya yang dihandle 

langsung oleh Humas RSU UMM telah aktif satu bulan semenjak rumah sakit 

grand opening Juni 2014. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan adalah : “Bagaimana peran humas RSU UMM dalam 

menjalankan media relations pada Agustus – Desember 2014?”.  

 

1.3 Fokus Penelitian 

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, selanjutnya 

peneliti merumuskan pembatasan masalah penelitian. Adapun maksud dari 

pembatasan masalah ini adalah agar permasalahan yang diteliti menjadi jelas, 

terarah dan tidak terlalu melebar.  

Adapun pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Gambaran peran expert yang telah dijalankan oleh Humas RS UMM dalam 

hubungan dengan media massa 
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2. Gambaran peran fasilitator yang telah dijalankan oleh Humas RS UMM 

dalam hubungan dengan media massa 

3. Gambaran peran fasilitator pemecahan masalah yang telah dijalankan oleh 

Humas RS UMM dalam hubungan dengan media massa 

4. Gambaran peran tehnisi yang telah dijalankan oleh Humas RS UMM dalam 

hubungan dengan media massa. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan peran Humas RSU UMM dalam menjalankan media relations 

selama Agustus hingga Desember 2014. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan 

terhadap perkembangan dan pendalaman bidang Public Relations studi Ilmu 

Komunikasi, khususnya pemahaman mahasiswa tentang peran humas dalam media 

relations. 

2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan oleh Rumah Sakit 

Pendidikan UMM secara khusus atau lembaga kesehatan lainnya sebagai masukan 

dan bahan pertimbangan maupun informasi guna penyempurnaan sistem di bidang 

kehumasan dalam menjalankan aktivitas dan melaksanakan peran humas dalam 

media relations. 


