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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

   Persaingan dunia usaha yang terus berkembang semakin ketat menuntut 

setiap perusahaan untuk siap dan tepat dalam menentukan arah  ataupun 

langkah perusahaannya. Selain itu keadaan eksternal maupun internal  yang 

mungkin saja bergejolak sewaktu-waktu  juga menuntut perusahaan bersiap 

diri menghadapi suatu kondisi krisis yang tak diduga-duga sebelumnya. 

 Persaingangan merupakan keharusan dan mutlak terjadi dalam dunia 

usaha, tanpa ada saingan bisa jadi tidak ada kesungguhan dari suatu 

perusahaan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yan berarti. Ketatnya 

persaingan usaha saat ini perlu ditangani dengan serius, karena jika tidak, 

dapat mengancam kredibelitas perusahaan yang telah terbangun sebelumnya. 

Seluruh perusahaan dituntut untuk terlibat dalam persaiangan tanpa kecuali, 

tidak terlepas pula perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), dimana sebagaiaan BUMN pada awal berdirinya bersifat sebagai 

pelaku monopoli usaha. Namun sekarang sebagian monopoli usaha itu sudah 

tidak berlaku lagi. Jika tidak berusaha dengan sungguh-sungguh maka akan 

dengan mudah dikalahkan oleh para pendatang baru 

 Disisi lain kondisi krtitis yang melanda perusahaan membutuhkan 

kesigapan dalam penanganan. Sebuah permasalahan kritis dapat melanda 

perusahaan hanya dalam hitungan jam. Namun untuk mengembalikan kondisi 
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tersebut pada keadaan  yang benar-benar stabil sering kali membutuhkan 

waktu dalam hitungan tahun. 

 Kedua hal diatas perlu ditangani dengan bijak disertai dengan langkah-

langkah yang tepat, salah satu nya yakni dengan melakukan suatu kegiatan 

komunikasi yang terencana dari perusahaan terhadap publiknya dengan 

tujuan menjaga citra positif perusahaan. Citra positif yang dimiliki suatu 

perusahaan pada gilirannya dapat turut menjaga keberlangsungan perusahaan 

dalam memasarkan produk atau jasanya.  

 Menurut Katz citra adalah bagaimana pihak lain memandang sebuah 

perusahaan, seseorang, suatu komite atau suatu aktifitas. Setiap perusahaan 

mempunyai citra sebanyak jumlah orang yang memandangnya (Soemirat dan 

Ardianto, 2007:113). Sehingga satu perusahaan bisa jadi memiliki bermacam-

macam citra dimata masyarakat sesuai dengan individu yang memaknainya. 

 Namun demikian bukan berarti perusahaan tidak punya ruang untuk 

menentukan citra dirinya.  Perusahaan telah berfikir tentang pentingnya 

perusahaan menciptakan kesan atau citra positifnya di hadapan khalayak 

dengan harapan khalayak akan mempersepsi citra perusahaan sebagaimana 

yang diharapkan perusahaan. Diungkapkan  Seitel, saat ini perusahaan 

ataupun organisasi telah memahami perlunya memberi perhatian yang cukup 

untuk membangun suatu citra yang menguntungkan bagi suatu perusahaan 

bukan  hanya sekedar melepaskan diri dari terbentuknya suatu kesan publik 

negatif. Namun kebanyakan perusahaan juga meyakini bahwa citra 
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perusahaan yang positif adalah esensial, sukses yang berkelanjutan dan dalam 

jangka panjang (Soemirat dan Ardianto, 2010:111). 

Perusahaan yang berorientasi pada produk maka kualitas produk akan 

menjadi begitu penting dalam menujang pencitraan. Sedangkan untuk 

perusahaan yang bergerak pada bidang jasa, maka kualitas pelayanan menjadi 

harga mutlak, yang harus dipenuhi dalam mendukung citra positif 

perusahaan. 

 Kata pencitraan memiliki makna bahwa citra tersebut sengaja 

ditawarkan kepada masyarakat melalui sebuah strategi. Dimana  strategi  

dapat dimaknai sebagai cara yang dipilih dan telah direncanakan untuk 

mencapai sebuah tujuan. Terkait dengan pencitraan tentunya tujuan yang 

ingin dicapai adalah citra positif sehingga pesan-pesan pencitraan yang 

termuat dalam komunikasi tersebut juga harus menyiratkan citra apa yang 

sedianya ingin dibentuk oleh perusahaan. 

 Demikian juga fenomena tersebut terjadi di PT Asuransi Kesehatan 

(Askes). Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada 

biaya penjaminan kesehatan untuk masyarakat Indonesia, PT Askes tidak 

semata-mata menjadi perusahaan yang berorientasi profit tetapi juga sosial. 

Dan saat ini PT Askes (Persero) telah mengukuhkan diri sebagai perusahaan 

nirlaba. Sebagai perusahaan berorientasi sosial sepakterjang PT Askes 

(Persero) sangat dinilai oleh masyarakat karena turut andil sebagai sarana 

penunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia.  
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 Selama ini pelayanan Askes identik dengan kerumitan proses. Baik di 

PT Askes (Persero) selaku pelayan jasa asuransi (biaya) maupun pelayanan  

kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri 

dapat membentuk citra negatif bagi PT Askes (Persero) dipandangan 

masyarakat pada umumnya, dan pengguna kartu askes pada khususnya. 

 PT Askes juga pernah mengalami kondisi kritis dengan terpaan isu 

negative terhadap PT Askes (Persero), sebagaimana artikel yang ditulis pada 

tahun 2008 oleh dr Sulastomo, MPH,   mantan direktur Operasional PT 

(Persero) Askes dan mantan ketua Tim SJSN (Sistem Jaminan Sosial 

Nasional). Yang dilansir oleh bulietin Pelita online, menjelaskan bahwa : 

 Pada tahun 2005 lalu PT Askes (Persero) menyelenggarakan program 

Askeskin (Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin). Program ini mengalami 

pasang surut prosedur yang akhirnya menuai kritik dari banyak pihak dan  

akhirnya berubah menjadi kondisi kritis dan menyudutkan PT Askes 

(Persero). Hal itu terjadi karena peningkatan pembiayaan kesehatan sangat 

drastis, dalam kurun waktu tiga tahun  (2005-2008), kenaikan biaya 

pelayanan kesehatan mencapai 400%, meskipun jumlah peserta hanya naik 

100%. Sehingga terjadi penggelembungan dana klaim dari Rumah Sakit 

kepada PT Askes (Persero) yang jumlahnya berkisar Rp 2,5 miliar. Dan PT 

Askes (Persero) tidak sanggup membayarnya hingga tunggakan bisa 

mencapai berbulan-bulan. Rumah Sakit banyak yang menjerit. Kondisi 

tersebut terjadi setelah sebelumnya selama kurang lebih 20 tahun PT Askes 

(Persero) di anggap sebagai BUMN yang sehat atau teramat sehat dalam 
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memberikan pelayanan pada program social bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dan penerima dana pensiun (www.pelita.or.id diakses tanggal 24 Maret 2011 

pukul 08.45). 

 BUMN yang  berdiri sejak 42 tahun lalu tersebut  telah cukup banyak 

merasakan pasang surutnya kondisi perusahaan, mengalami fase-fase 

kejayaan maupun masa-masa kritis. Sebagai perusahaan jasa, kualitas 

pelayanan menjadi pendukung utama terbentuknya citra perusahaan dimata 

masyarakat. 

 Tahun 2009-2010 ditetapkan PT Askes sebagai tahun pencitraan. Pada 

tahun pencitraan tersebut PT Askes (Persero) memiliki sepuluh program 

unggulan. Salah satu program tersebut diwujudkan dengan  mendirikan Askes 

Center yang representatif di beberapa rumah sakit di Indonesia sebagai upaya 

peningkatan sinergitas kerjasama PT Askes (Persero) dan Rumah Sakit dalam 

meberikan pelayanan terbaiknya kepada peserta askes. Hubungan  PT Askes 

(Persero) dan Rumah Sakit dalam hal ini adalah sebagai mitra kerja dalam 

memberikan pelayanan kepada pasien peserta Askes, Rumah sakit bertindak 

sebagai pemberi pelayanan (provider) dan PT Askes (Persero) sebagai 

penanggung biaya asuransi (insurer). Askes Center merupakan 

pengembangan dari Program Pelayananan Askes Terpadu di Rumah Sakit 

(PPATRS) yang telah diselenggarakan PT Askes (Persero) sejak tahun 2001. 

Hingga tahun 2010 terdapat 463 rumah Sakit yang menjalankan Askes Center 

maupun PPATRS, hal tersebut dijelaskan dr. Maya A. Rusady, Kepala Divisi 
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Jaminan Pelayanan Kesehatan PT Askes (Persero) dalam Buletin bulanan 

Info Askes edisi Desember 2010. 

 Askes Center dikelola oleh Kantor Wilayah atau Cabang PT Askes 

(Persero) yang menaungi pelayanan Askes pada Rumah sakit yang 

bersangkutan. Seperti halnya Askes Center  Rumah Sakit  Saiful Anwar  

(RSSA) merupakan Askes Center yang dikelola oleh PT Askes (Persero) 

Kantor Cabang Malang. Askes Center Malang terdapat pada tiga lokasi, yakni 

di RSSA, Rumah Sakit Soepraoen dan Rumah Sakit Kepanjen. Peneliti 

memilih lokasi penelitian pada Askes Center RSSA karena, Askes Center 

RSSA adalah yang pertama di Malang. Menurut I Made Puja Yasa, Kepala 

PT Askes (Persero) Kantor Cabang Malang, alokasi dana dari PT Askes 

(Persero) Kantor Cabang Malang hampir 80% diserap oleh pengguna Askes 

di RSSA, Selain itu RSSA adalah Rumah Sakit Tipe A yakni termasuk rumah 

sakit dengan kualitas paling bagus dan termasuk rumah sakit rujukan di Jawa 

Timur, sehingga dapat diasumsikan  pasien pengguna kartu Askes di RSSA 

relafti lebih tinggi dibanding Rumah Sakit  lain di Malang, dan sebanding 

dengan rumah sakit se-tipe di Jawa Timur.  Menurut Debbie Nianta, 

Koordinator Askes Center RSSA, Askes Center RSSA rata-rata melayani 500 

hingga 700 orang per hari.  

 Askes Center dapat berfungsi sebgai pencitraan, hal tersebut 

terepresentasikan dalam ragam bentuk pelayanan yang berusaha menawarkan 

kemudahan diimbangi dengan  bangunan dan fasilitas yang disediakan. Sehingga 

dengan melihat fenomena diatas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian 



7 
 

“strategi pencitraan Perusahaan Jasa Asuransi (studi pada Askes Center 

RSSA,PT Askes (Persero) Cabang Malang) 

B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang diatas penulis merumusan masalah yakni 

bagaimanakah strategi pencitraan PT Askes (Persero) melalui Askes Center di 

Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang. 

C.Tujuan Penelitian  

 Untuk mendeskripsikan tentang strategi pencitraan PT Askes (Persero) 

dalam pencitraan perusahaan melalui Askes Center di Rumah Sakit Saiful 

(RSSA) Malang. 

D.Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis : 

 Bagi akademisi hasil dari penelitian dapat dijadikan masukan bagi 

pengembangan ilmu kehumasan terutama strategi komunikasi pencitraan 

perusahaan jasa pada umumnya dan perusahaan asuransi khususunya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis yakni mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang 

strategi pencitraan PT Askes Kantor Cabang Malang dalam 

meningkatkan citra lembaganya melalui Askes Center. 

b. Bagi PT Askes diharapkan, dapat memberikan tambahan ilmu dan 

memberikan sumbangan pemecahan masalah dan hambatan yang terjadi 

dalam strategi maupun praktik komunikasi dalam pecitraan lembaganya 

melalui Askes Center. 
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c. Bagi Masyarakat, jika masyarakat memahami hal ini sebagai suatu 

bentuk pencitraan, maka citra erat kaitannya dengan relitas pelayanan 

yang diterima. Sehingga dengan penelitian ini masyarakat dapat 

mengetaui hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai 

pengguna layanan Askes utamanya Askes Center,  maupun sebagai 

publik sasaran dalam pencitraan PT Askes. 

E.Tinjauan Pustaka 

E.1 Pemahaman tentang perusahaan 

  Dalam teori ekonomi perusahaan diberi definisi sebagai unit yang 

membuat keputusan mengenai produksi dan penjualan komoditi.  

Perusahaan yang dimaksud adalah segala perusahaan dari sector kecil 

hingga besar. Berdasarkan kepemilikan saham dan pengambilan keputusan 

perusahaan dibagi kedalam beberapa macam, disebutkan dalam Ricard G. 

Lipsey (1988: 385) secara garis besarnya yakni , perusahaan perseorangan, 

firma dan perseroan terbatas. 

 Perusahaan perseoranga adalah perusahaan yang dimiliki oleh 

seorang pemilik tunggal, mengambl segala keputusan dan 

bertanggungjawab secara pribadi atas segala hal yang dilakukan 

perusahaan. Keuntunngan dari perusahaan perseorangan adalah pemilik 

dapat dengan mudah mengambil keputusan dan pengawasan secara cepat 

dan terus menerus, disisi lain jika terdapat kerugian pada perusahaan 

perseorangan maka pemilik harus menanggungnya sendiri dengan 

tanggungjawab yang tak terbatas. 



9 
 

 Dalam firma ada dua orang atau lebih pemilik bersama. Kedua-

duanya dapat membuat keputusan-keputusan mengikat, dan tiap rekan 

secara pribadi bertanggungjawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh 

perusahaan itu. Dalam firma modal yang dimiliki lebih besar daripada 

perusahaan perseorangan, sehingga jika terjadi kerugian atau hutang 

piutang dapat ditanggung bersama-sama.  

 Adapun perseroan terbatas adalah , perusahaan yang secara legal 

mempunyai wujud sendiri. Para pemilik (pemegang saham) secara pribadi 

tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh 

perusahaan tersebut. Para pemilik memilih satu dewan direktur, yang 

menggaji manajer-manajer untuk menjalankan perusahaan itu dibawah 

pengawasan sewaan tersebut. 

Berdasarkan sekor ekonomi makro, atau jenis kegiatannya perusahaan  

terbagi menjadi 3 yaitu : 

Manufaktur adalan perusahaan yang memproduksi suatu barang, yang 

menjadi pembeeda utama perusahaan jenis ini dengan perusahaan lainnya 

dalah, pada perusahaan manufaktu terdapat input-proses-output. 

Perusahaan jasa adalah perusahaan yang  memproduksi barang yang tidak 

berwujud. Menurut Zithaml dan Bitner “mencakup semua aktifitas 

ekonomi yang outputnya bukanlah produk atau konatruksi fisik, yang 

secara umum konsumsi dan produksinya dilakukan secara bersama, dan 

nilai tambah yang diberikannya dalam bentuk yang secara prinsip 
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intangible (kenyamanan, hiburan, kecepatan dan kesehatan ) bagi pembeli 

pertamanya  

 Ekstraktif adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengambil secara 

langsung benda atau barang yang tersedia di alam atau menolah sumber 

daya alam untuk memnuhi kebutuhan manusia. Seperti sektor  

pertambangan pertanian dan sejenisnya.  (Yazid, 2001: 4-11). 

Berikut akan dibahas bebrapa poin yang berkaitan dengan tujuan 

penelitian ini. Yaitu sebagai berikut: 

 

a.Perusahaan Jasa 

 Sebagaimana sedikit penjelasan diatas perusahaan  jasa merupakan unit 

usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud (jasa) 

dengan maksud meraih keuntungan. Akan tetapi, perusahaan jasa juga 

membutuhkan produk berwujud dalam menyelenggarakan kegiatan 

usahanya. Misalnya, perusahaan angkutan menawarkan jasa transportasi 

kepada masyarakat. Untuk mendukung usahanya, perusahaan 

membutuhkan sarana transportasi berupa mobil atau bus. 

Dari pengertian di atas, perusahaan jasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Produk yang ditawarkan berupa benda tidak berwujud (jasa). Jasa 

merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi manfaatnya bisa 

dirasakan. b. Perusahaan dan konsumen kesulitan untuk mengukur tingkat 

harga jasa. Tingkat harga merupakan sesuatu yang bersifat tidak mutlak 

karena mahal atau tidaknya harga yang ditetapkan perusahaan tergantung 
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tingkat kepuasan konsumen. c. Produk yang ditawarkan tidak bisa 

disimpan dalam bentuk persediaan. Artinya, jasa tidak bisa disimpan, 

dijual kembali kepada orang lain, atau dikembalikan kepada perusahaan 

tempat konsumen membeli jasa. 

Beberapa Jenis perusahaan jasa antara lain sebgai berikut : 

1.Bisnis Jasa : Konsultan, keuangan, perbankan 

2. Perdagangan jasa : eceran, pemeliharaan dan perbaikan 

3. Jasa Infrastruktur :Komunikasi, transportasi 

4.Jasa personal/social :restoran, perawatan kesehatan 

5. Administrasi umum :pendidikan, pemerintah (Yazid, 2001: 11-12) 

Selain itu Perusahaan jasa memiliki 5 dimensi dalam mengukur atau 

menetapkan kualitas jasanya yakni : 

 1. Kehandalan, adalah kemampuan yang dapat diandalkan, akuran dan 

konsisten dalam mengerjakan jasa sesuai keinginan konsumen 

2. Tanggapan, adalah kemauan untuk memberikan pelayanan dan mebantu 

konsumen dengan segera 

3. Assurance (Kompetensi, Sopan-santun, Kredibelitas, dan Keamanan) 

 Dimensi ini dapat digunakan untuk posisi oleh sejumlah industry secara 

efektif, khususnya jika kehandalan dan keyakinan dari pemilik jasa 

merupakan hal yang sngat penting. Assurance ini sering digunakan pada 

dunia perbankan dan asuransi. 
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4.Empati,  organisasai jasa dapat memposisikan dirinya berdasar empati yang 

dibangun atas dasar kebutuhan konsumen akan perhatian, yakni berupa 

perhatian secara individual. 

5. Tangibel, salah satunya berupa lingkungan fisik, merupakan salah satu 

aspek organisasi jasa yang dengan mudah terlihat konsumen, maka lingkungan 

fisik apapun bentuknya, harus didesain dalam cara yang konsisten (Yazid, 

2001: 108-111) 

 

b.Perusahaan Asuransi dan Asuransi Kesehatan 

 Menurut Prof .Mark R. Green (http://www.perfospot.com) asuransi 

merupakan “suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi resiko, 

dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah obyek 

yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara 

menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu. Bebrapa prinsip 

dalam asuransi adalah : prinsip itikad baik, prinsip kepentingan yang dapat 

diasuransikan, prinsip gantirugi,prinsip subrogasi, prinsip kontribusi, 

prinsip akibat. 

 Dalam asuransi terdapat dua produk utama, pertama adalah asuransi 

kerugian. Asuransi kerugian, menutup pertanggungan untuk kerugian 

karena kerusakan atau kemusnahan harta benda yang 

dipertanggungjawabkan karena sebab-sebab atau kejadian yang 

dipertanggungjawabkan. Bentuk asuransi kerugian antar lain, Asuransi 

kebakaran, kesehatan, kecelakaan, kendaraan bermotor dan lain-lain 
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Kedua adalah asuransi Jiwa, yakni menutup pertanggungan untuk 

membayarkan sejumlah santunan karena meningaal atau tetap hidupnya 

seseorang dalam jangka waktu pertanggungan. Dalam asuransi jiwa, 

penanggung menerima premi dari tertanggung dan apabila tertanggung 

meninggal, maka santunan (uang penanggungan) dibayarkan kepada ahli 

waris, atau seseorang yang ditunjuk dalam polis sebagai penerima 

santunan. Bentuk asuransi jiwa antara lain : Asuransi jiwa murni, asuransi 

jiwa berjangka panjang, asuransi jiwa berjangka pendek. 

Adapun asuransi kesehatan , jika dilihat dari jenis produk utama asuransi, 

termasuk kedalam asuransi kerugian. Asuransi kesehatan merupakan 

penanggunan biaya perawatan kesehatan oleh lembaga asuransi tertentu. 

Dengan cara membayarka premi pada perusahaan asuransi kesehatan. 

Dalam asuransi kesehatan di Indonesia dikenal jenis asuransi kesehatan 

social dan komersil. Di Indonesia asuransi kesehatan social adalah 

program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu 

undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi 

kesejahteraan masyarakat. Askes komersil adalah asuransi berbasis pada 

kepesertaan sukarela. (http://staff.ui.ac.id) 

E.2 Pemahaman tentang Humas 

   Salah satu pengertian humas sebagai mana dijelaskan Ruslan dalam 

buku Managemen Public Relation dan Komunikasi Media, yakni pengertian 

PR menurut The British Institue of Public Relation (PR). 
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  “Aktivitas PR adalah mengelola komunikasi antara organisasi dengan 

publiknya. Praktik PR adalah memikirkan, merencanakan, dan mencurahkan 

daya untuk membangun dan menjaga saling pengertian antara organisasi 

dengan publiknya” (Ruslan, 2010:15-16). 

 Untuk menambah referensi tentang pengertian PR, peneliti 

mencantumkan pengertian humas yang lain yakni menurut The International 

Public Relation Association (IPRA):  

 Hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen dari sikap budi yang 

berencana dan berkesinambungan, yang dengan itu organisasi-organisasi dan 

lembaga-lembaga yang bersifat umum dan pribadi berupaya membina 

pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada kaitannya atau yang 

mungkin ada hubungannya – dengan jalan menilai pendapat umum diantara 

mereka, untuk mengorelasikan, sedapat mungkin, kebijaksanaan dan tatacara 

mereka, dengan informasi yang terencana dan tersebar luas, mencapai 

kerjasama yang lebih produktif dan pemenuhan kepentingan bersama yang 

lebih efisien (Effendy, 2006:20) 

 Berdasarkan pengertian-pengertian diatas penulis mencoba menarik 

kesimpulan bahwa PR pada intinya adalah bagian yang padanya melekat 

fungsi-fungsi manajemen diimbangi dengan usaha merencanakan dan 

menjalankan komunikasi yang baik antara perusahaan dengan publiknya agar 

tercapai saling pengertian. 

 Selanjutnya peneliti disampaikan konsep-konsep yang memperdalam 

pemahaman tentang humas, dengan uraian sebagai berikut : 
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 a. Fungsi Humas  

 Menurut Cutlip & Center, and Canfield, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama 

(fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi). 

2. Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan 

publiknya yang menjadi khalayak sasaran 

3. Mengidentifikasi segala sesuatau yang berkaitan dengan opini, persepsi 

dan tanggapan masyarakat terhadap organisasi yang diwakilinya, atau 

sebaliknya. 

4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada 

pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama 

5. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus 

informasi, publikasi serta pesan dari organisasi kepubliknya atau 

sebaliknya, demi terciptanya citra pisitif bagi kedua belah pihak 

(Ruslan, 2010:19). 

    Berdasarkan beberapa fungsi humas yang telah disebutkan diatas, 

maka untuk memahaminya perlu dijelaskan pula peran humas.  

 b. Peran Humas 

  Beberapa peranan humas berdasarkan atas fungsi-fungsi humas 

sebagai berikut: 

1. Humas sebagai Communicator artinya kemampuan sebagai 

komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui 

media cetak atau elektronik dan lisan (spoken person) atau tatap muka 
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dan sebagainya. Di samping itu juga bertindak sebagai mediator dan 

sekaligus persuader. 

2. Membina Relationship, yaitu berupaya membina hubungan positif dan 

saling menguntungkan dengan pihak publik internal maupun eksternal 

sebagai target sasaran. Juga, berupaya menciptakan saling pengertian, 

kepercayaan, dukungan, kerjasama dan toleransi antara kedua belah 

pihak tersebut.  

3. Peranan Back Up Management, yaitu sebagai pendukung dalam fungsi 

manajemen organisasi atau lemabaga. 

4. Membentuk Good Image Maker, artinya menciptakan citra atau 

publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi dan sekaligus 

menjadi tujuan utama bagi aktivitas public relations dalam 

melaksanakan manajemen kehumasan membangun citra atau nama baik 

lembaga atau organisasi dan produk yang diwakilinya.      

 ( Ruslan, 2010:26-27) 

 c.  Kegiatan dan Sasaran Humas 

 Menurut H. Fayol  dalam Ruslan (2010: 23-24) Kegiatan dan sasaran 

Humas adalah sebagai  berikut : 

- Membangun Identitas dan Citra Perusahaan, hal ini dapat tercermin 

dalam usaha menciptakan identitas dan pencitraan positif bagi 

perusahaan serta mendukung kegiatan komunikasi timbal balik dengan 

berbgai pihak 
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- Menghadapi Krisis, yakni menangani keluhan dan menghadapi krisis 

yang terjadi dengan membentuk manajemen krisis dan PR  Recovery  of  

Image yang bertugas memperbaiki lost of image and demage. 

- Mempromosikan Aspek Kemasyarakatan, mempromosikan atau 

mendukung serta meningkatkan kegiatan yang berorientasi pada 

masyarakat banyak 

 b. Metode Komunikasi dan Kelembagaan Humas 

 Menurut Dr. Rex F Harlow dalam bukunya, Building a Public 

Relation, Humas dapat dibagi dua yakni : 

a. Humas sebagai metode berkomunikasi (methode of communication), 

humas merupakan rangkian sistem kegiatan komunikasi yang bersifat 

khas kehumasan. Maksudnya sebagai metode komunikasi, pimpinan 

perusahaan besar maupun kecil mampu melaksanakan fungsi-fungsi 

kehumasan. Sehingga hubungan fungsional antara humas dan organisasi 

adalah sebagai sebuah metode komunikasi kehumasan yang akan 

mendorong atau membantu tercapainya tujuan-tujuan organisasi. 

b. Humas Sebagai Perwujudan (State of Being). 

 State of being maksudnya adalah metode komunikasi yang 

dilembagakan, sehingga terdapat pejabat humas suatu kelembagaan 

tertentu (Ruslan, 2010:35-36). 

E.3 Pemahaman tentang Citra 

 Berdasarkan pemaparan tentang Humas diatas maka banyak ditemukan 

kata citra. Humas ditinjau dari fungsi, peran, kegiatan, dan sasaran memiliki 
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kaitan erat dengan citra. Karena seluruh usaha dalam bentuk komunikasi yang 

dilakukan humas suatu perusahaan terhadap publiknya bertujuan membangun 

citra positif  bagi perusahaan. Dan berangkat dari citra yang positif pula 

eksistensi perusahaan dapat lebih terjaga. 

 Adapun pengertian citra sendiri menurut Bill Canton dalam Sukatendel 

(1990) adalah “image : the impression feeling, the conception which the 

publik has of a company; a concioussly created created impression of an 

object, person or organization” (Citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri 

publik terhadap perusahaan; kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu 

object, orang atau organisasi). 

 Sukatendel menambahkan, citra itu dengan sengaja perlu diciptakan 

agar bernilai positif. Citra itu sendiri merupakan salah satu asset terpenting 

dari suatu perusahaan atau organisasi. Istilah lainnya yakni favourable 

opinion (Soemirat dan Ardianto, 2007:111-112). 

 Selain itu dalam buku Esential of Public Relations , Jefkin menyebut 

bahwa citra adalah kesan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan 

pengertian seseorang tentang fakta-fakta atau kenyataan. Jalaluddin rakhmat 

dalam bukunya Psikologi Komunikasi menyebutkan bahwa citra adalah 

penggambaran tentang realitas dan tidak harus dengan realitas, citra adalah 

dunia menurut persepsi. Solomon dalam Rakhmat mengemukakan sikap pada 

seseorang atau sesuatu bergantung pada citra kita tentang orang atau obyek 

tersebut (Danasaputra dalam Soemirat dan Ardianto, 2007:144). 
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 Selanjutnya untuk memperjelas keterangan tentang citra  terdapat 

beberapa komponen penting yang peneliti sampaikan terkait dengan citra 

adalah sebagai berikut : 

a. Jenis-jenis Citra 

 Menurut Frank Jefkin dalam bukunya Public Relations (1984) dan 

buku lainnya Essential of Public Relation (1998) dalam Ruslan (2010:77-

79) mengemukakan jenis-jenis citra antara lain: 

1. Mirror Image (Cerminan Citra), yaitu bagaimana dugaan (citra) 

manajemen terhadap publik eksternal dalam melihat perusahaannya. 

2. Current Image (Image masih hangat), yaitu citra yang terdapat pada 

publik eksternal, yang berdasarkan pengalaman atau menyangkut 

miskinnya informasi dan pemahaman publik eksternal. Citra ini bisa 

saja bertentangan dengan mirror image. 

3.  Wish Image (Citra yang diinginkan), yaitu citra seperti apa yang ingin 

dicapai oleh pihak menejemen terhadap lembaga atau pdoduk/jasa yang 

ditampilkan tersebut lebih dikenal (good awareness), menyenangkan 

dan diterima dengan kesan yang selalu positif diberikan (take and give) 

oleh publiknya atau masyarakat umum. 

4. Multiple Image (citra yang berlapis), citra ini merupakan pelengkap dari 

citra perusahaan. Misalnya bagaimana pihak Humas/PR – nya akan 

menampilkan pengenalan (awareness) terhadap identitas perusahaan, 

atribut logo, brand’s name, seragam frontliner,dekorasi gedung, lobby, 
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kantor, dan penampilan para profesionalnya. Dimana hal tersebut 

terintegrasi dengan corporate image. 

5. Corporate Image (Citra Perusahaan) 

 Citra ini  berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai tujuan utama. 

Bagaimana menciptakan citra perusahaan perusahaan yang positif, lebih 

dikenal oleh publiknya, bisa tentang sejarahnya, kualitas pelayanan 

prima dan lain sebagainya. 

6. Performance Image (Citra Penampilan) 

 Citra penampilan ini lebih ditujukan kepada subyeknya, bagaimana 

kinerja atau penampilan diri (performance image) para profesional pada 

perusahaan bersangkutan. 

 b.  Proses Pembentukan Citra 

    Solomon dalam Rakhmat mengemukakan sikap pada seseorang atau 

sesuatu bergantung pada citra kita tentang orang atau obyek tersebut.  

 Citra akan terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-

informasi yang diterima seseorang. Komunikasi tidak secara langsung 

menimbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara kita 

mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan (Danasaputra dalam 

Soemirat dan Ardianto, 2007:114) 

 Proses pembentukkan citra dalam struktur kognitif dijelaskan oleh 

John S. Nimpoeno, sebagai berikut:  
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Gambar 1.1. Model Pembentukan Citra pengalaman mengenai stimulus dalam 
Soemirat dan Ardianto 2007 

 

 Strategi yang kemudian terwujud dalam kegiatan-kegiatan atau 

kenyataan dalam pembentukan citra merupakan input atau stimulus 

(rangsang). Sedangkan proses intern dalam model ini adalah pembentukan 

citra. Dan outputnya berupa respon atau perilaku tertentu. 

 Model pembentukan citra ini menunjukkan stimulus yang berasal 

dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respons. Stimulus tersebut 

dapat ditolak atau diterima oleh individu. Jika rangsang ditolak proses 

selanjutnya tidak akan berjalan. Dan sebaliknya jika rangsang diterima 

maka proses berikutnya akan berjalan. 

 Empat komponen persepsi-kognisi-motivasi-sikap diartikan sebagai 

citra individu terhadap rangsang, disebut sebagai “Picture in our head” 

oleh Walter Lipman. Jika Stimulus mendapat perhatian, individu akan 

berusaha untuk mengerti tentang rangsang tersebut. 

 Persepsi diartikan hasil pengamatan terhadap lingkungan yang 

dikaitkan denga proses pemaknaan, individu akan memaknai rangsang 

    Kognisi 
 
 

persepsi                        sikap
  
 

      Motivasi 
 

Stimulus Respon 
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berdasarkan pengalamannya tentang rangsang. Kemampuan memepersepsi 

itulah yang dapat melanjutkan proses pembentukan citra. Persepsi atau 

pandangan individu positif apabila informasi rangsang yang diberikan juga 

positif. Kognisi yaitu suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. 

Keyakinan ini akan timbul apabila individu telah mengerti rangsang 

tersebut. 

 Motivasi dan sikap yang ada akan menggerakkan  respon seperti 

yang diinginkan oleh pemberi rangsang. Sikap bukan perilaku tetapi 

merupakan kecenderungan untuk melakukan perilaku-perilaku tertentu. 

Proses bembentukan citra pada akhirnya akan menghasilkan sikap, 

pendapat, tanggapan atau perilaku tertentu. 

 c. Tolok Ukur Mencapai Sasaran Citra Positif dalam Pencitraan 

   Hasil yang diharapkan dari program yang direncanakan akan 

tercapai (yakni citra positif) apabila ada beberapa poin tentang : 

1. Citra 

2. Kepercayaan 

3. Realitas 

4. Manfaat 

5. Keterikatan 

 Dengan penjelasan sebagai berikut : 

 Citra, merupakan tujuan pokok sebuah perusahaan. Terciptannya 

corporate image yang baik dimata khalayak atau publik sasaran akan 

menguntungkan bagi perusahaan, karena hal tersebut akan menularkan 
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citra yang serupa kepada semua produk, barang atau jasa yang dihasilkan 

oleh perusahaan. Selanjutnya kepercayaan berkaiatan erat dengan istilah 

citra, boleh dikatakan citra lebih bersifat “abstraksi” pandangan, persepsi, 

opini, penilaian secara umum yang mengandung arti positif. Kepercayaan 

tersebut lebih “konkret” sifatnya, lebih mengarah pada pendapat atau 

penilaian positif, bersifat pandangan pribadi atau individu kepada 

organisasai. Jika pandangan-pandangan individu tersebut terkumpul akan 

menjadi citra positif bagi perusahaan tujuan pokok dari program dalam 

strategi pencitraan bukanlah tujuan khayalan atau tanpa ada wujud yang 

nyata. Tapi tujuan disini adalah, realistis, nyata, dapat diukur dan 

manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Dari manfaat yang dapat 

dirasakan maka akan bisa menimbulkan sense of belonging pada pihak-

pihak tersebut (Muslimin, 2004:94). 

E.4 Pemahaman tentang Strategi 

 Menurut Stephen Robbinson (1990), strategi didefinisikan sebagai : the 

determination of the basic long-term goal and objectives of an enterprise, and 

the adoption of course of action and the allocation of resources necessary for 

carrying out this goal (penentuan jangka panjang perusahaan dan 

memutuskan arah tindakan serta mendapatkan sumber-sumber yang 

diperlukan untukmencapai tujuan) (Morissan, 2008: 152). 

 Ahmad S. Adnanputra, M.A., M.S., seorang pakar Humas dalam naskah 

workshop berjudul PR Strategy, mengatakan bahwa arti strategi adalah 

bagian terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan rencana merupakan suatu 
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produk dari perncanaan (planning), yang pada akhirnya perencanaan adalah 

salah satu fungsi dasar dari proses manajemen (Ruslan, 2010:133). 

 Mempertajam pengertian diatas Sandra Oliver (2007:2-

3),mengemukakan makna stategi adalah sebuah cara atau proses yang 

digunakan organisasi untuk mencapai misinya. Selian itu Oliver juga 

mengutip penjelasan Mintzberg dengan menawarkan lima kegunaan dari kata 

strategi yakni ; 

1. Sebuah rencana, suatu arah tindakan yang diinginkan secara sadar 

2. Sebuah cara, suatu maneuver spesifik yang dimaksudkan mengecoh 

kompetitor 

3. Sebuah pola, dalam suatu rangkaian tindakan 

4. Sebuah posisi, suatu cara menempatkan organisasi dalam sebuah 

lingkungan 

5. Sebuah perspektif, suatu cara yang terintegrasi dalam memandang dunia 

 Berangkat dari definisi diatas penulis memiliki pemikiran bahwa 

strategi adalah keseluruhan konsep dan  tindakan jelas yang telah 

direncanakan dan digunakan untuk mencapai tujuan. Dimana tujuan tersebut 

biasanya berorientasi jangka panjang.  Sedangkan berdasakan kegunaan 

strategi maka peneliti lebih condong menggunakan kata strategi sebagai 

sebuah rencana dan pola. Berikut penulis sampaikan beberapa hal yang 

berkaitan dengan strategi dalam pencitraan. 
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a. Strategi Public Relations (PR) 

 Ahmad S. Adnanputra, Presiden Institut Bisnis dan Manajemen 

Jayakarta, memberikan batasan pengertian Strategi PR adalah : 

 “Alternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai 

tujuan public relations dalam kerangka suatu rencana public relations 

(public relation plan).” 

 PR/Humas bertujuan untuk menegakkan dan mengembangkan suatu 

“citra yang menguntungkan” (favorable image) bagi organisasi atau 

perusahaan, atau produk barang dan jasa terhadap para stakeholdernya, 

sasaran yang terkait yakni publik internal dan eksternal. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, strategi kegiatan PR diarahkan pada upaya menggarap 

persepsi para stakeholdernya, yakni pada akar tindak dan persepsi mereka. 

Konsekuensinya, jika strategi penggarapan itu berhasil maka akan 

diperoleh  sikap tindak dan persepsi yang menguntungkan dari stakeholder 

sebagai khalayak sasaran. Yang pada akhirnya akan tercipta suatu opini 

dan citra yang menguntungkan (Ruslan, 2010:134). 

b. Langkah-langkah strategi  PR 

 Ahmad S. Adnanputra dalam makalah “PR Strategy” (1990), 

menjelaskan tentang Landasan Umum Penyusunan Strategi Kehumasan, 

terdiri dari tujuh poin  sebagaimana disebutkan dibawah ini :  

1. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul 

2. Identifikasi unit-unit sasarannya 

3. Mengevaluasi pola dan kadar sikap tindak unit sebagai sasrannya. 
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4. Mengidentifikasi tentang struktur kekuasaan pada unit sasaran 

5. Pemilihan opsi atau unsure taktikal stategi kehumasan 

6. Mengidentifikasi dan evaluasi terhaadap perubahan kebijaksanaan atau 

peraturan pemerintah dan lain sebagainya 

7. Langkah terakhir adalah menjabarkan strategi PR, dan taktik atau cara 

menerapkan langkah-langkah program yang telah direncanakan, 

dilaksanakan, mengkomunikasikan dan penilaian evaluasi kerja. 

(Ruslan, 2010:139-140).  

 c. Jenis Strategi PR  

    Ketujuh poin sebagaimana dijelaskan diatas sejalan dengan Nine step  

of strategic PR sebagaimana diuraikan oleh Ronald D Smith dalam buku 

Strategic Planing for Pubic Relation. Dalam Nine Step of Strategic PR 

diuraikan tentang strategi komunikasi yang digunakan untuk menghadapi 

suatu permasalahan atau program tertentu, yakni sebagai berikut : 

1. Proactive strategy / strategi proaktif  

 Sebuah strategi yang telah direncanakan oleh organisasai, yang 

selanjutnya diimplementasikan berdasarkan rencana yang telah dibuat.  

Strategi ini murni direncanakan oleh organisasi sehingga bukan sebagai 

suatu tindakan yang dilakukan untuk menjawab atau menanggapi 

keluhan publik. Proactive strategi terbagi kedalam dua kategori : 

a. Action strategi 

 Action strategi terwujud dalam segala hal yang dapat dilihat 

(tangible) pada perusahaan. Antara lain diukur dari : 
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 1. Organizational performance, 

  Asumsi pada organizational performance adalah “The 

performance of the organization is the first and most importante 

area to consider when weighing various strategic communication 

initiatives. Ensure that the organization is working at is higest 

possible level of quality for its costumer”( Tampilan 

(performance) organisasi adalah sesuatu yang dianggap utama 

dan paling penting ketika mempertimbangkan berbagai inisiatif 

strategi komunikasi. Bisa memberikan jaminan jika organisasi 

telah bekerja sebaik mungkin untuk konsumennya). 

 Organizational performance dapat terumuskan dengan 

melaksanakan penelitian yang didesain untuk mengetahui 

bagaimana tingkat kualitas produk dan layanan, serta 

digabungkan dengan isu-isu yang tengah terjadi. Karena pada 

dasarnya PR tidak bisa menampilkan nama bagus organisasi jika 

tidak diimbangi dengan performance yang bagus.   

2. Audience Participation 

     Yakni melibatkan taktik  komunikasi dua arah sehingga bisa 

mengikat audience atau sasaran kepada aktifitas komunikasi yang 

direncanakan. Salah satu caranya yakni mengkomunikasikan hal-

hal yang relevan dengan kepentingan sasaran, dimana bisa 

dijelaskan adanya dukungan dari organisasi. 

3. Special Event, 
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     Berfungsi sebagai media interaksi antara organisasi dengan  

publiknya, dalam special event perusahaan dapat berusaha 

mengeneralisasi kepentingan-kepentingan audiencenya. Dapat 

diartikan special event ini merupakan generalisasi dari tahap 

audience participant  

4. Alliances and coalitions  

 Alliances and coalitions adalah mengajak atau menggandeng 

perusahaan lain untuk bekerjasama pada hal tertentu yang 

biasanya menyangkut kepentingan bersama, ataupun kepentingan-

kepentingan social.  

 Alliance adalah hubungan yang tidak begitu terstruktur, dalam hal 

ini ada hubungan baik antar organisasi dalam mewujudkan suatu 

tujuan bersama, atau sosial. Coalitions adalah sebuah hubungan 

yang lebih terstructur dari pada aliansi. 

5. Strategy Philanthropy,  

 Dengan memberikan bantuan atau tindakan sosial yang 

berorientasi pada keberlangsungan reputasi perusahaan salah 

satunya dapat berupa program CSR, 

6. Activism,  

 Yakni melakukan tindakan atau aktivitas yang berkaitan dengan 

isu-isu tertentu yang sedang berkembang dikalangan masyarakat 

atau key publik perusahaan. Kegiatan tersebut dapat mengangkat 

isu tentang politik, lingkungan, social dan lain sebagainya. 
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b. Communication Strategy 

 Proactive strategi selain fokus pada internal perusahaan juga 

melakukan strategi komunikasi yang berhubungan erat dengan 

pihak-pihak eksternal. Hal tersebut dapat dilakukan melalui, 

Publisitas, memberikan informasi-informasi yang bernilai berita, dan 

memberikan transparansi informasi dan komunikasi terhadap 

publiknya. 

2. Reactive Strategy 

 Ketika perusahaan mendapatkan tuduhan,serangan atau isu-isu tertentu 

dari pihak eksternal maka perusahaan dapat menggunakan startegi ini. 

Terdapat tujuh strategi yang termasuk kedalam reactive startegi. Yakni 

sebagai berikut : 

a. Pre-emptive Action Strategi 

 Prebutal, yakni tindakan dengan segera melakukan identifikasi atas 

issue yang ada. Sehingga bisa dilakukan sebuah tindakan sebelum 

pihak opposisi melancarkan aksinya. 

b. Offensive Response Strategies 

   Offensive atau menyerang, startegi ini dapat dilakukan melalui 

beberapa macam cara antara lain : Attack (menyerang),  

Embarrasment (memalukan) pihak oposisi, Shock (tindakan 

mendadak), Threat (ancaman).  

c. Defensive Response Strategies 
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   Defensive merupakan tidakan bertahan dari organisasi ketika 

mendapatkan serangan, jenis-jenis dalam strategi ini, yaitu :1. Denial 

(menolak) sebuah tuduhan atau kritikan, 2. Excuse (pemakluman, 

permohonan maaf), 3. Justification (menunjukkan norma 

kebenaran). 

d. Diversionary Respon Startegies 

   Strategi ini adalah strategi pengalihan perhatian. Beberapa bagian 

dari strategi ini adalah :1. Concession (kelonggaran), 2. Ingratiation 

(berusaha agar mendapat simpati), 3.Disassociation (menjelaskan 

adanya jarak antara sebuah permasalahan dan perusahaan), 4. 

Relabeling (mengganti nama/identitas). 

e.  Vocal Commiseration Strategies 

 Startegi yang dilakukan sebagai ungkapan simpati dari pihak 

perusahaan kepada publik yang mengalami kemalangan. 

f.  Rectifying Behavior Strategies 

 Tindakan perusahaan untuk segera melakukan sesuatu atas kerugian 

yang dialami oleh publik.  

g.  Stretgic Inaction 

   Inaction strategi adalah strategi diam (Silence), dalam hal 

perusahaan tetap dituntut untuk memberikan penjelasan atas 

kediamannya. Dengan startegi ini bisa jadi isu yang muncul akan 

mengendur dengan sendirinya (Smith, 2005: 82-114) 
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 d. Komunikasi Efektif dalam startegi pencitraan 

 Menurut Smith (2005:117-121),  proses komunikasi yang efektif 

dapat ditempuh melalui pendekatan pada tiga hal utama : informasi, 

persuasi dan dialog. Informasi yang dimaksud oleh Smith sebagaimana 

formula komunikasi yang di jelaskan oleh Lasswel “Who says what to 

whom with what effek”. Selanjutnya Smith menambahkan “how” dan 

“why” pada formula tersebut. 

 Proses lainnya yakni persuasi, dimaksudkan untuk mempengaruhi 

seseorang, dengan cara yang etis, untuk meningkatkan suasana demokratis. 

Proses berikutnya adalah dialog, dengan melakukan pembahasan bersama 

antara  antara dua pihak. Hal ini dialukan untuk meningkatakan interaksi 

agar terjalin pengertian antara kedua pelah pihak secara individu maupun 

kelompok. 

 e. Komponen Pembentuk Strategi Kehumasan 

 Selain langkah-langkah strategi PR sebagaimana disebutkan diatas, 

dalam Ruslan:2010 dijelaskan tentang komponen dalam strategi 

kehumasan sebagai berikut : 

1. Komponen sasaran, umumnya adalah para stakeholder dan publik yang 

memiliki kepentingan yang sama. Sasaran umum tersebut dapat 

dipersempit melalui upaya segmentasi yang dilandasi seberapa jauh 

sasaran itu menyandang opini bersama (common opinion), potensi 

polemik, dan pengaruhnya bagi masa depan organisasi, lembaga, nama 
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perusahaan dan produk yang menjadi perhatian sasaran khusus (target 

publik) (Ruslan, 2010:135). 

2. Komponen sarana (Adnanputra, dalam Ruslan, 2010:135), pada strategi 

PR, berfungsi untuk mengarahkan ketiga kemungkinan.  Yang tentunya 

diarahkan pada posisi atau dimensi yang menguntungkan. Hal tersebut 

dilaksanakan melalui pola dasar “The 3-C’s option” (Conservation, 

Change and Crystallization) dari stakeholder yang disegmentasikan 

menjadi publik sasaran yaitu sebgai berikut : 

- Mengukuhkan (Conservation), hal ini diterapkan terhadap opini 

yang pro aktif (proponent) 

- Mengubah (Change), diterapkan terhadap aktif-Contra (Oponen) 

- Mengkristalisasi (Crystallization), diterapkan pada opini yang pasif 

(Uncommited) 

f. Strategi Pencitraan 

   Berbicara tentang pencitraan maka erat kaitannya dengan fungsi 

humas dalam hal membangun corporate image. Karena sulitnya peneliti 

mencari pengertian spesifik tentang kata “pencitraan”, maka dalam hal ini 

peneliti mencoba memberikan penjelasan berikut. Pencitraan dimaksudkan 

sebagai citra yang disengaja dibentuk oleh perusahaan, dengan tujuan 

mempersuasi publik dengan harapan publik akan mencitrakan perusahaan 

tersebut seperti yang diharapkan oleh perusahaan. 

 Sedangkan maksud dari strategi pencitraan sendiri, penulis 

meminjam pengertian dari strategi PR yang disampaikan Ahmad S. 
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Adnanputra, Presiden Institute Bisnis dan Manajemen Jayakarta, 

memberikan batasan pengertian Strategi PR adalah : “Alternatif optimal 

yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan public relation dalam 

kerangka suatu rencana publik relation (public relations plan).” (Ruslan, 

2010:134). 

 Public Relations plan dalam hal ini adalah pencitraan itu sendiri. 

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa Strategi Pencitraan adalah 

Alternatif Optimal (konsep dan tindakan jelas) yang dipilih untuk 

mencitrakan perusahaan kepada publik sasarannya, yang telah tersusun 

dalam suatu rencana pencitraan. 

 Pencitraan memiliki kaitan erat dengan komunikasi, sebagai citra 

yang disengaja dari perusahaan (komunikator), melalui suatu obyek 

pencitraan (pesan), ditujukan kepada sasaran tertentu(komunikan).  

E.5 Publik/Khalayak Sasaran 

 Publik atau khalayak juga dikenal dengan sebutan stakeholder. Menurut 

Kasali stakeholder adalah sertiap kelompok yang ada didalam dan diluar 

perusahaan yang mempunyai peran  dalam menentukan keberhasilan 

perusahaan (Kasali, 2000: 10). 

 Setiap perusahaan juga penting untuk memahami publik-publik 

sasarannya, menurut Onong hal tersebut penting karena teknik komunikasi 

yang dilancarkan untuk tiap-tiap publik berbeda-beda. Maka jangan sampai 

salah atau terbalik dalam menggunakan peralatan yang dimiliki. Ibarat 
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menembak burung dengan meriam dan menembak tank dengan senapan angin 

(Effendy, 2006:106). 

 Untuk memudahkan dalam pembagian publik maka Kasali 

mengklasifikasikan publik sebagai berikut: 

1. Publik Internal dan Publik Eksternal 

Publik internal adalah publik yang berada di dalam perusahaan. Misalnya : 

para karyawan, satpam, penerima telpon, supervisor, manajer, pemegang 

saham dan lain sebagainya. Sedangkan publik eksternal adalah mereka 

yang berkepentingan terhadap perusahaan dan berada diluar perusahaan, 

misalnya : penyalur, pemasok, bank, pemerintah, komunitas dan pers. 

 

2. Publik Primer, Sekunder, dan Marginal 

Tidak semua elemen dalam stakeholder perlu diperhatikan perusahaan. 

Perusahaan perlu menyusun suatu kerangka prioritas. Yang paling penting 

disebut publik primer, yang kurang penting publik sekunder, dan yang 

dapat diabaikan adalah publik marginal. Urutan-urutan dan prioritas publik 

disetiap perusahaan berbeda, dan urutannya dapat berubah-ubah. 

3. Publik Tradisional dan Publik Masa Depan 

Karyawan dan konsumen adalah publik tradisional, sedangkan mahasiswa, 

peneliti, konsumen potensial, pejabat pemerintah (madya) adalah publik 

masa depan. 
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4. Proponents, Opponents, dan Uncommited 

Diantara publik terdapat kelompok yang menentang perusahaan 

(Opponents), yang memihak (Proponents), dan yang tidak peduli 

(Uncommited). Perusahaan perlu mengenal publik yang berbeda-beda ini 

agar dapat dengan jernih melihat permasalahan. 

5. Silent Majority dan Vocal Minority 

Dilihat dari aktivitas publik dalam mengajukan complaint atau mendukung 

perusahaan, dapat dibedakan antara yang vocal (aktif) dan yang silent 

(pasif). Publik penulis di surat kabar umumnya adalah the vocal minority, 

yaitu aktif menyuarakan pendapatnya, namun jumlahnya tak banyak. 

Sedangkan mayoritas  pembaca adalah pasif sehingga tidak kelihatan suara 

atau pendapatnya. (Kasali, 2000: 11) 

 Salah satu publik eksternal sebagaimana disebutkan diatas adalah 

konsumen/pengguna. Konsumen adalah pria atau wanita yang membeli 

produk suatu perusahaan. Kebanyakan produsen masih beranggapan bahwa 

dirinyalah pusat kegiatan bisnis, bukan konsumen. Perusahaan yang  

menganggap konsumenlah pusat kegitan bisnisnya, segala upaya yang 

dilakukan dipusatkan untuk mendapatkan kepuasan konsumen. Laba adalah 

sarana dan bukan sasaran, yakni sarana untuk tetap hidup, tumbuh dan 

berkembang dalam jangka panjang (Kasali, 200:77). 

 Dengan menyadari pentingnya konsumen untuk perusahaan maka 

hubungan baik dengan konsumen harus terus dijaga. Tujuan hubungan 
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konsumen pada perusahaan baik prusahaan besar maupun kecil antara lain 

sebagai berikut : 

1. Menentukan apakah para konsumen memikirkan dan membicarakan 

kebijaksanaan, tindakan, produk atau pelayanan perusahaan 

2. Memahami apakah semua pernyataan yang dibuat untuk para konsumen 

mengenai harga, nilai, pelayanan, dan kualitas adalah menurut kenyataan 

dan tidak dibuat-buat 

3. Meningkatkan pelayanan konsumen dengan penanganan yang lebih 

memuaskan atas dasar keluhan; dengan analisis keluhan untuk 

mengetahui penyebab; dan dengan memperbaiki kekurangan dalam 

operasi, prosedur atau kebijaksanaan untuk mencegah timbulnya 

keluhan-keluhan tersebut. 

4. Memperoleh penerimaan tentang produk dan pelayanan suatu perusahaan 

oleh publik pemakai. 

5. Mendidik para karyawan untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, 

sopan, pribadi, dan ramah kepada para konsumen 

6. Menyebarluaskan informasi kepada publik pemakai tentang produk, 

pelayanan, dan manfaatnya 

7. Menghasilkan produk atau pelayanan yang lebih memuaskan 

8. Memberi nama produk dengan istilah yang mudah dan cepat dipahami 

9. Menetapkan harga serendah mungkin sesuai dengan mutu 

10. Bekerjasama dengan kelompok konsumen untuk memberikan informasi 

yang mendidik kepada konsumen 
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11. Mempersiapkan dan menyebarluaskan petunjuk, resep, buku-buku 

tentang penggunaan produk sehingga konsumen memperoleh kepuasan 

secara maksimal (Moore, 2004:515-516). 

E.6 Perencanaan Standar Askes Center  

a. Fungsi Askes Center 

     Dalam Pedoman Administrasi Pelayanan Kesehatan Askes Sosial 

PT Askes (persero) menjelaskan standar Askes Center berdasarkan 

fungsinya sebagai berikut : 

   a. Fungsi Pelayanan Informasi dan Penanganan keluhan 

    1. Adanya petugas khusus untuk pemberian informasi dan 

penanganan keluhan. 

    2. Ada ruangan, meja khusus untuk pelayanan informasi dan 

penanganan keluhan. 

    3. Tersedia sarana informasi yang disebut “Jendela Informasi 

Askes” untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh 

pelanggan dan petugas Askes Center yaitu : 

 Informasi tarif dan iur biaya di RS 

 Informasi prosedur pelayanan di RS 

 Informasi tenaga dokter 

 Informasi Obat DPHO dan DOT 

 Informasi Pasien yang dirawat 

 Informasi lain untuk peserta Askes tentang penyakit umum 

 Informasi Peserta Jamkesmas 
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 Informasi Produk Askes Komersial 

 Frequently Asked Question (FAQ) 

 Informasi lain 

   4. Pemberian informasi tak langsung berupa fisik (leaflet, brosur, 

newsletter, filler). 

   b. Fungsi Administrasi dan Penyelesaian Klaim 

   1. Tidak ada fotokopi 

   2. Waktu penerbitan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) maksimal 1 

menit setelah berkas diterima petugas. 

   3. Entri data dan Verifikasi dilakukan setiap hari. 

   4. Mencetak feed back hasil verivikasi setiap hari, kemudian 

ditangani koordinator Askes Center dan di serahkan ke pihak RS. 

   5. Link antara Askes Center dan seluruh poli 

   c. Fungsi Pengendalian 

1. Eligabilitas peserta oleh sistem 

    2. Mencegah fraud dan Abuse program dengan menggunakan angka 

UR di Askes Center 

    3. Meminimalisasi kesalahan dalam proses entri dengan 

menggunakan tool glossary serta manual verifikasi 

    4. Legalisasi SJP dan obat harus dilakukan oleh petugas Askes 

Center 

   d. Fungsi Kemitraan 

1.  Petugas Askes Center dan RS memberikan informasi yang sejalan 
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   2.  Penanggulangan keluhan dilakukan bersama-sama 

b. Slogan Layanan 

     Menurut Pedoman Administrasi Pelayanan Kesehatan Askes 

Sosial PT Askes (Persero) yang disebut dengan Slogan layanan Askes 

Center  sebagai berikut : 

 Ramah : Menunjukkan sikap petugas yang ramah tamah dan murah 

seyum dalam melayani pelanggan. 

 Tanggap : Menunjukkan sikap responsif, kooperatif dan sigap dalam 

menangani pelanggan serta menangani keluhan 

 Informatif :Menunjukkan peran petugas Askes Center selaku duta 

PT Askes (Persero) yang mampu memberi informasi secara jelas dan 

lengkap sesuai kebutuhan pelanggan 

  c. Customer visit 

   Kriteria pasien yang mendapat kunjungan costumer visit yaitu : 

 LOS > 5 hari 

 Kasus katastropik 

 Tindakan operasi khusus 

 Resiko biaya tinggi 

 Pejabat 

 Pasien yang berulang tahun 

 Pemegang kartu Askes Komersial (Gold, Platinum dan Diamond). 

   Penjelasan berikutnya tentang tujuan dilaksanakannya Costumer visit 

ada 2 yakni : 
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   1). Bagi pasien , akan merasa bangga karena menjadi bagian dari Askes, 

sehingga hal ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa “ikut 

memiliki” (Sence of belonging) yang pada gilirannya akan 

menunjang partisipasi aktif dan positif pada perilaku peserta 

   2). Bagi perusahaan, dengan adanya partisipasi aktif dan positif 

diharapkan, peserta akan lebih memiliki kemauan untuk berperilaku 

hidup sehat, selain itu juga untuk memupuk kesadaran peserta untuk 

menjaga kartu agar tidak digunakan oleh yang tidak berhak. 

 

  d. Kualifikasi Petugas 

     Dalam pedoman administrasi pelayanan Askes social PT Askes 

(Persero) ditetapkan standar latar belakang pendidikan petugas asebagai 

berikut ; 

   1) Koordinator  

    RS dengan kasus > 451 perhari  berlatar belakang pendidikan dokter 

RS dengan kasus 301-450 perhari berlatar belakang pendidikan 

dokter atau minimal sarjana keperawatan 

   2) Verivikator dan Legalisator 

    Paramedis, minimal SMK Perawat, Perawat Gigi, Asisten Apoteker 

dan sederajat atau non medis berpengalaman. 

   3) Petugas Informasi 

  Latar belakang pendidikan umum dan terlatih.  
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 e. Standar Kebutuhan fisik dan Material 

     Dalam Pedoman Administrasi Pelayanan Kesehatan Askes Sosial 

PT Askes (Persero), dijelaskan beberapa standar kebutuhan fisik dan 

Meterial Askes Center sebagai berikut : 

a. Disain Ruang 

 Luas Ruang Askes Center disesuaikan dengan jumlah pasien yang 

dilayani dan ketersediaan dirumah sakit 

 Standar disain ruang atau gedung Askes Center mengacu pada 

Keputusan Direksi PT. Askes (Persero) nomor: 156/kep/0408 

tanggal 25 April 2008 tentang  Penetapan Standar Disain Gedung 

Kantor PT Askes (Persero). 

 Seluruh Askes Center yang terdapat dirumah sakit harus 

mengikuti standar disain dan gedung tersebut. 

 Kantor Regional dan Kantor Cabang harus mengadopsi standar 

disain dan gedung tersebut dengan tetap memerhatikan 

ketersediaan ruangan dirumah sakit. 

b. Standar Lokasi 

 Lokasi ruang Askes Center diusahakan berada pada tempat yang 

strategis di rumah sakit 

 Tersedia penunjuk jalan menuju lokasi Askes Center dirumah 

sakit untu memudahkan pelayan mengunjunginya. 

c. Standar Perlengkapan 

 Peralatan Kantor sesuai kebutuhan operasional 
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 Kursi tunggu sesuai ketersediaan ruangan dan jumlah rata-rata 

kunjungan 

 Media Informasi (poster, leaflet, booklet, brosur) yang diletakkan 

pada kotak informasi yang tersedia (disain kotak informasi 

ditentukan oleh kantor pusat). 

 Sarana Air minum (dispenser dan gelas) 

 Kotak saran dan perlengkapannya (kertas, pulpen) 

 Kotak poling evaluasi dan perlangkapannya 

 Pendingin ruangan 

 Televisi dan DVD Player 

 Mesin antrian 

 Komputer untuk software “Jendela Informasi Askes” 

 Pengeras Suara 

 Bahan Bacaan (Koran, Majalah, Buku dll) 

d. Standar Perangkat Kerja 

 Komputer (work station) dan printer : hanya untuk rumah sakit 

dengan jumlah kasus Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) lebih 

dari 10 kasus perhari. Komputer digunakan untuk entri data dan 

penerbitan SJP, jumlahnya disesuaikan dengan jumlah kasus 

RJTL perhari yaitu : 

1) 10-100 kasus 1 work station dan 1 printer 

2) Setiap kelebihan 100 kasus per hari perlu penambahan 1 work 

station dan 1 printer 
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 Server computer 1 (satu) unit, untuk Askes Center dengan jumlah 

kunjungan lebih dari 200 per hari untuk memuat serta menyimpan 

data-data sebagai berikut : 

1) Master file Peserta secara nasional 

2) Aplikasi-aplikasi dari layanan di Askes Center. 

F. Definisi Konseptual 

  Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa definisi konseptual 

yang akan memudahkan penulis dalam menjelaskan maksud penelitian, hal 

tersebut adalah sebagai berikut : 

F.1. Strategi Pencitraan 

  Startegi adalah konsep dan tindakan jelas yang telah direncanakan dan 

digunakan untuk mencapai tujuan . Strategi dalam kehumasan tidak lepas dari 

adanya rencana, yang beririsi program-program kegiatan yang diinginkan. 

Citra adalah  kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan.Citra 

sendiri adalah sesuatu yang abstrak namun citra dapat dirasakan dalam bentuk 

penilaian baik dan buruk.  Sehingga  perlu kesan  yang dengan sengaja 

diciptakan dari suatu object, orang atau organisasi.  

   Strategi Pencitraan adalah Alternatif Optimal (konsep dan tindakan 

jelas) yang dipilih untuk mencitrakan perusahaan kepada publik sasarannya, 

yang telah tersusun dalam suatu rencana pencitraan. 

F.2. Askes Center  

   Merupakan pelayanan satu atap antara PT Askes (Persero) dan Rumah 

sakit yang menjadi mitra kerja PT Askes (Persero). Di beberapa Rumah Sakit 
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Askes Center telah dibangun dalam wujud kantor yang melayani penerbitan 

Surat Jaminan Pelayanan (SJP), keluhan dan informasi berkaitan dengan jasa 

layanan PT Askes (Persero). Keberadaan Askes Center menunukkan 

peningkatan pelayanan oleh PT Askes (Persero) terhadap publiknya. 

 

G. Metode Penelitian 

G.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

   Pendekatan penelitiaan yang peneliti gunakan adalah pendekatan 

kualitatif dimana menurut Bodgan dan Taylor dalam Moloeng (2009:4) 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

   Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dijelaskan dalam 

Rachmat Kriyantono (2006:67) penelitian deskriptif  bertujuan  membuat 

deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-

sifat  populasi atau objek tertentu. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan 

strategi pencitraan yang dilakukan oleh PT Askes (Persero) melalui Askes 

Center, berdasarkan fakta-fakta yang ditangkap yang kemudian di analisis 

dan menunjukkan suatu strategi yang  diimplementasikan dalam opersional 

kerja. 

G.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

   Penelitian tentang Strategi Pencitraan PT Askes (Persero) melalui 

Askes Center RSSA ini dilakukan di PT Askes (Persero) Kantor Cabang 

Malang  berlokasi di Jl.Tumenggung Suryo no 44 Malang. Selain itu 
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Observasi juga peneliti lakukan di lokasi Askes Center RSSA di RS Saiful 

Anwar Malang terletak di Jl Jaksa Agung Suprapto No.2 Malang. Adapun 

waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Mei hingga Juli 2011. 

G.3 Subjek Penelitian 

   Dalam menentukan subyek penelitian, peneliti menggunakan purposive 

sampling, yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut yakni, subyek tersebut peneliti 

anggap paling tahu tentang apa yang sedang peneliti cari (teliti).  Menurut 

Lincoln dan Guba purposive sampling memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1) 

Emergent sampling design/sementara 2) Serial selection of sample unit/ 

menggelinding seperti bola salju 3) Continuous adjustment or focusing of the 

sample/ disesuaikan dengan kebutuhan 4) Selection to the point of 

redundancy/dipilih sapai jenuh (Sugiyono,2008:218-219). 

   Untuk memudahkan dalam menentukan subyek penelitian, maka 

peneliti menetapkan kriteria informan sebagai berikut : 

 1. Telah bekerja pada PT Askes minimal dua tahun. 

 2. Pihak-pihak yang memiliki jalur struktural organisasi dengan Askes Center 

   Sehingga subyek penelitian dengan kriteria diatas peneliti tetapkan 

dibawah ini : 

 1. Kepala PT. Askes Kantor Cabang Malang. 

 2. Koordinator Askes Center RSSA. 

 3. Staff ahli Askes Center RSSA 
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G.4 Fokus Penelitian 

   Penelitian ini akan meneliti tentang strategi pencitraan yang dilakukan 

PT Askes (Persero) melalui Askes Center RSSA.  Berdasarkan uraian diatas 

strategi tidak terlepas dari adanya planning dimana dalam strategi kehumasan 

perencanaan tersebut salah satunya ditopang oleh dua komponen penting 

yakni sasaran dan sarana. Sehingga dalam penelitian ini fokus penelitian 

tentang hal berikut ini. 

 1. Apa saja program pencitraan yang dimiliki Askes Center RSSA. 

 2. Sasaran dari program pada Askes Center RSSA. 

 3. Manajemen staffing dan sarana penunjang pencitraan di Askes Center 

RSSA. 

 4. Implementasi pelayanan di Askes Center RSSA. 

 5. Apa citra yang ingin dicapai oleh PTAskes melalui Askes Center RSSA 

G.5 Teknik Pengumpulan Data 

   Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan cara pengumpulan 

data yaitu : 

 1. Observasi 

    Observasi adalah melakukan pengamatan pada obyek yang dituju. 

Tipe observasi yang peneliti ambil adalah observasi parsipatif. Dalam 

penelitian ini peneliti terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh 

objek/subjek yang sedang diamati sebagai sumber penelitian (Sugiyono, 

2008:226-228). 



47 
 

    Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana 

proses pelaksanaan program oleh Askes Center RSSA, apa yang sekiranya 

telah terlaksana dan tersedia serta apa yang belum. Selain itu juga untuk 

melihat dan mengetahui operasional kerja berdasarkan strategi yang telah 

direncanakan oleh PT Askes (Persero). 

 2. Wawancara 

    Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti  ingin mendapatkan informasi-informasi yang mendalam dari 

responden. 

    Bentuk wawancara yang dipergunakan peneliti adalah wawancara 

tak terstruktur yakni wawancara yang sering digunakan dalam penelitian 

pendahuluan atau penelitian yang lebih mendalam  tentang subyek yang 

diteliti (Sugiyono, 2008:234). 

    Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang apa saja 

yang melatar belakangi pendirian Askes Center RSSA, program pencitraan 

apa saja yang direncakan beserta sasaran, staffing petugas dan kebutuhan 

sarana penunjang di Askes Center RSSA. Selain itu dengan teknik ini 

peneliti ingin mengetahui secara deskriptif tentang program-program 

pencitraan pada Askes Center RSSA serta bagaimana implementasi 

operasional yang dilaksanakan di Askes Center RSSA. 

 3. Dokumen 

    Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Studi 

dokumen dianggap sebagai pelengkap dari penggunaan observasi dan 
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wawancara dalam penelitian kualitatif. Kegiatan ini peneliti lakukan 

dengan cara melihat, mencatat, dan mengumpulkan catatan-catatan yang 

berhubungan dengan obyek penilitan, yang belum peneliti dapatkan 

melalui observasi dan awawancara. Data yang dikumpulkan dapat berupa 

arsip-arsip dilokasi penelitian dan juga foto-foto yang dimiliki oleh pihak 

Askes. Baik foto-foto pelaksanaan program ataupun bagan tentang strategi 

pencitraan yang berkaitan dengan Askes Center RSSA (Sugiyono, 

2008:240).   

G.6 Teknik Analisis Data 

   Analisis data dalam penelitian kualitatif pada penelitian ini dilakukan  

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas 

sehingga datanya sudah jenuh. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:246-253). Aktivitas dalam 

analisis data tersebut dapat dilalui dengan tahapan sebagai berikut : 

 1. Reduksi data : diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 

 2. Penyajian Data : penyajian dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

sejenisnya. Penyajian data pada penelitian ini akan berupa teks yang 

bersifat naratif. 

 3. Menarik Kesimpulan : menentukan kesimpulan berdasarkan data-data 

yang telah di dapat dilapangan. Dalam penelitian kualitatif merupakan 
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temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.  Temuan dapat berupa 

data deskripsi suatu object yang dulunya masih remang-remang menjadi 

jelas setelah di teliti.  

G.7 Teknik Keabsahan Data 

   Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan trianggulasi dengan sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda (Patton dalam 

Moleong, 2009:330-331) . 

   Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara di cek dengan 

observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibelitas 

data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau 

yang lain, untuk memastikan data yang dianggap benar. 

  Selain itu peneliti menggunakan intersubjectivity agreement yakni semua 

pandangan, pendapat atau data dari suatu subjek didialogkan dengan 

pendapat, pandangan atau subjek lainnya. Tujuannya adalah untuk 

menghasilkan titi temu antar data (Kriyantono, 2009:71. 

  Dalam intersubjectivity agreement ini peneliti melakukan wawancara 

kepada pasien atau keluarga pasien yang melakukan akses pelayanan di 

Askes Center RSSA. 


