


PROMOSI 
KESEHATAN

STRATEGI DAN IMPLEMENTASI





PROMOSI 
KESEHATAN

STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

Dr. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS.



PROMOSI KESEHATAN
STRATEGI & IMPLEMENTASI

Penulis: 
DR. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS.

Editor: 
Liga Alam M.

Desain Sampul dan Isi: 
TIM MNC Publishing

Cetakan I, Oktober 2015

Diterbitkan oleh:
Media Nusa Creative
Anggota IKAPI (162/JTI/2015)
Bukit Cemara Tidar H5 No. 34 Malang
Telp. 0341-563 149 / 08223.2121.888
E-mail: mnc.publishing.malang@gmail.com

ISBN 978-602-0839-72-1

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan 
sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun secara elektronis maupun 
mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin 
tertulis dari Penerbit. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII, 
Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6).



KATA PENgANTAR

Sektor kesehatan dewasa ini semakin menemukan baik di level 

kebijakan pemerintah mengenai kesehatan maupun pada 

tatanan wacana publik. Selain disebabkan karena meningkatnya 

kesadaran masyarakat akan haknya memperoleh layanan 

kesehatan yang optimal, juga karena tingginya tuntutan publik atas 

penyelenggaraan kesehatan yang baik. Selain itu pula, tingginya 

tuntutan publik atas penyelenggaraan kesehatan dari pemerintah 

yang maksimal, sehingga infrastruktur kesehatan dewasa ini semakin 

ditingkatkan kualitas pelayanan maupun kuantitasnya. Berdasarkan 

hal tersbut,  program layanan kesehatan tentunya mendapat respon 

yang baik dari masyarakat yang tunjang dengan program asuransi 

kesehatan,seperti BPJS Kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan 

yang modern pada saat ini dan ditunjang oleh teknologi yang 

berbasis informasi. Rumah Sakit sebagai sentra layanan kesehatan 

pada masyarakat tentunya diharapkan dapat menyesuaikan dengan 

perkembagan zaman pada saat ini dan tentunya dapat memenuhi 
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harapan publik terhadap peningkatan kualitas kesehatan bagi 

masyarakat.

Hal tersebut  diatas bukan berarti tanpa kendala. Masih banyak 

masyarakat yang enggan berurusan dengan “birokrasi” yang 

terdapat pada Rumah Sakit, dan banyak dari masyarakat tersebut 

masih kurang memahami pola hidup sehat dan masih jarang yang 

memanfaatkan program layanan kesehatan yang diluncurkan 

pemerintah. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap 

kesehatan yang masih rendah beriringan pula dengan lemahnya 

promosi kesehatan yang dilakukan oleh institusi kesehatan seperti 

halnya Rumah Sakit. Selain itu, masih terlihat ada jarak antar 

masyarakat dengan sentra layanan kesehatan. Pada konteks 

seperti inilah Promosi Kesehatan dan Public Relation Rumah Sakit 

memainkan peranan penting mengatasi jurang pemisah tersebut. 

Buku ini membahas seputar strategi dan implementasi promosi 

kesehatan untuk dapat menyakinkan masyarakat terhadap akses 

layanan kesehatan yang diberikan sehingga program pemerintah 

Indonesia yang sehat dapat terlaksana dengan baik. 

Penulis
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BAGIAN I





PERAN PEMERINTAH                      
DAlAM PENyElENggARAAN KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang paling 

penting dalam kehidupan manusia. Pada setiap fase 

perkembangan zaman juga diikuti oleh perkembangan sektor 

kesehatan baik pada tataran sistem maupun sarana dan 

prasarana kesehatan. Pembangunan kesehatan kini menjadi tema 

besar pembangunan yang sangat penting baik dikancah domistik 

hingga dunia bahkan menjadi program unggulan yang mewarnai 

berbagai wacana politik dan kekuasaan. Sementara keberhasilan 

pembangunan kesehatan suatu negara sangat ditentukan oleh 

kualitas sumberdaya manusianya. Kualitas sumberdaya tersebut 

sangat ditentukan oleh tingkat keberhasilan program kesehatan 

masyarakat yang fundamental yang tentunya merupakan hak 

azazi bagi setiap manusia.

Program peningkatan kesehatan masyarakat tidak akan 

berhasil apabila hanya digalakkan oleh pemerintah saja atau 
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dengan mengandalkan partisipasi pada level masyarakat terdidik 

saja. Namun demikian, suatu bangsa dan masyarakat yang sehat 

akan tercapai program sehat yang diharapkan apabila partisipasi 

rakyat secara mayoritas telah terbangun dengan optimal pula. 

Oleh karena itu, peningkatan mutu kesehatan masyarakat dalam 

hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi pemerintah 

khususnya departemen kesehatan agar dapat menciptakan 

masyarakat sehat dan memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat secara optimal. Hal ini tentunya sesuai dengan 

Undang-Undang Kesehatan Nomer 23 Tahun 1992, pada pasal 

4 dijelaskan bahwa” Setiap orang mempunyai hak yang sama 

dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”. Karena 

itu, pemerintah sebagai pelaksanan pembangunan tentunya 

dapat mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan 

kesehatan dengan baik, merata dan terjangkau oleh masyarakat. 

Hal ini sejalan dengan pemahaman dari Badan Kesehatan 

Dunia (WHO), yang menjelaskan bahwa kesehatan merupakan 

hak azazi manusia yang fundamental, sehingga menjadi 

kewajiban pemerintah untuk membatu masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan di berbagai 

fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas secara 

optimal. Pemerintah hendaknya dapat menjadi penggerak utama 

dalam penyelenggaraan kesehatan dengan program-perogram 

yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat di semua 

lapisan, serta dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 

yang sehat dengan cara menambah kuantitas tenaga medis, 
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modernisasi peralatan hingga sistem layanan yang sesuai dengan 

perkembangan zaman pada saat ini.

Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan 

kesehatan melalui pengadaan sarana prasarana kesehatan yang 

ditunjang dengan program kesehatan yang dapat menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat dan menyediakan subsidi kesehatan 

yang menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat serta 

dapat memperkenalkan, mempromosikan penyelenggaraan 

kesehatan tersebut kepada masyarakat. Pada sisi yang lain, 

masyarakat sendiri juga diharapkan dapat mengambil peran 

aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan kesehatan yang 

menjadi program utama pemerintah. Segala infrastruktur dan 

layanan kesehatan yang diciptakan pemerintah tentunya tidak 

akan berhasil mencapai tujuan kesehatan yang diharapkan 

apabila program sehat yang ditawarkan pemerintah tidak 

bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Karena itu, masyarakat 

sebagai pengguna layanan kesehatan tersebut tentunya harus 

dapat berperan aktif dalam memamfaatkan fasilitas kesehatan 

yang dibangun pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas 

kesehatan di masyarakat. Penyediaan layanan yang diberikan 

oleh pemerintah dan manfaat pelayananan yang diberikan kepada 

masyarakat haruslah berjalan sesuai dengan harapan hidup 

sehat dan masyarakat diharapkan dapat memahami dengan baik 

apa saja pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah 

untuk dapat dimemanfaatkannya dengan baik  untuk peningkatan 

kualitas kesehatan bagi seluruh masyarakat.
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A. Promosi Kesehatan bagi Masyarakat

Secara objektif masyarakat kita masih banyak yang belum 

menyadari betapa pentingnya instansi layanan kesehatan 

yang tersedia di institusi kesehatan seperti Rumah Sakit yang 

merupakan mitra utama dalam menjamin kesehatan hidup bagi 

seluruh masyarakat yang memanfaatkannya. Bagi sebagian 

masyarakat, Rumah Sakit merupakan salah satu pusat layanan 

kesehatan masih dipandang sebagai suatu tempat yang mahal 

dengan sejumlah layanan mekanisme yang kurang ramah 

bila di bandingkan dengan lingkungan keseharaiannya. Hal ini 

terjadi di masyarakat dan hanya akan datang ke rumah sakit 

ketika kondisi darurat. Selain itu adanya anggapan masyarakat 

bahwa perawatan medis tidak menjamin orang sembuh dari 

penyakitnya dan masyarakat pun membagi harapannya pada 

mekanisme lain diluar perawatan medis. Pada saat yang sama di 

tengah-tengah masyarakat berkembang pula layanan kesehatan 

non medis yang umumnya disebut pengobatan alternatif yang 

berhasil membangun kepercayaan masyarakat. Keberhasilannya 

tersebut tentunya tidak terlepas pada kekuatan promosinya 

dalam memberikan layanan kesehatan yang dapat membangun 

kepercayaan terhadap masyarakat. Walaupun dengan sarana 

ataupun prasarana yang terbatas, namun reputasi yang telah 

di ciptakan mereka dapat berhasil menjaring kepercayaan 

masyarakat terutama dari kalangan menengah kebawah. Hal yang 

sama tentunya dapat dilakukan oleh pusat pelayanan kesehatan 

resmi seperti Rumah Sakit yang dapat menjadi sentra layanan 
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kesehatan dengan upaya memberikan layanan kesehatan dengan 

baik demi membangun kepercayaan publik.

Tantangan yang terjadi dalam promosi kesehatan pada 

umumnya terjadi khususnya pada internal penyediaan layanan 

kesehatan itu sendiri. Hal ini tentuya tidak terlepas dari ketersediaan 

sumberdaya yang memadai serta terpenuhinya sarana pendukung 

kesehatan yang mempu meyakinkan masyarakat betapa 

pentingnya Rumah Sakit untuk berobat serta ditunjang  dengan 

sarana kesehatan yang lengkap seperti laboraturium serta alat 

kesehatan lainnya.

Kesehatan sebagai sebuah produk dan layanan harus 

memenuhi standar yang layak untuk dipasarkan kepada publik. 

Baru merancang sebuah konsep promosi publik yang mampu 

menjelaskan secara praktis seputar layanan dan produkyang 

ditawarkan. Promosi haruslah mampu meyakinkan publik akan 

keunggulan fasilitas, kulaitas layanan, kompetensi tenaga medis 

dan kelebihan-kelebihan lainnya. Secara umum promosi kesehatan 

bertujuan untuk memperkenalkan produk layan kesehatan kepada 

masyarakat, semakin mendekatkan antara dunia kesehatan 

dengan masyarakat. Namun lebih dari itu adalah bagaimana 

membangun kesadaran akan pentingnya hidup sehat, pentingnya 

menciptakan masyarakat yang sehat bebas dari penyakit.

B. Rumah Sakit Sebagai Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat

Rumah Sakit merupakan pusat layanan kesehatan yang 

memerlukan promosi kepada pengguna layanan khususnya 
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bagi masyarakat. Derajat kesehatan yang optimal tentunya 

merupakan kondisi kesehatan yang tinggi yang ditunjang 

dengan kemampuan setiap orang dalam memdapatkan layanan 

kesehatan dan memperoleh pelayanan yang baik pula di Rumah 

Sakit. Sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam 

meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat, pemerintah telah 

membangun beberapa Rumah Sakit yang tentunya diperuntukkan 

bagi masyarakat agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan 

masyarakat yang salah satu fungsi utama Rumah Sakit 

tersebut adalah dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar 

(primary care) bagi setiap lapisan masyarakat, baik dalam upaya 

pencegahan penyakit, penyembuhan serta pemulihan penyakit.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 tercermin 

bahwa pembangunan kesehatan juga bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang agar tercipta derajat kesehatan masyarakat 

yang optimal. Derajat kesehatan tersebut tentunya akan tercapai 

apabila peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tersebut 

di tunjang pula dengan tersedianya pelayanan Rumah Sakit 

yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik serta 

ditunjang oleh penyediaan pelayanan farmasi Rumah Sakit yang 

terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, 

dalam peningkatan kualitas pelayanaan di Rumah Sakit, instalasi 

farmasi merupakan bagian yang penting pula yang dapat menjadi 

unit penunjang penting dalam memberikan pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan hal tersebut, Sumijatun (2014) berpendapat bahwa 
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hospital atau rumah sakit  adalah institusi untuk merawat, 

mengobati dan menangani berbagai penyakit dan luka, untuk 

mempelajari penyakit dan juga untuk training dari dokter dan 

perawat (Steadman’s Medical Dictionary). Adapun proses 

manajemen di Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

GAMBAR 1. 

PROSES MANAJEMEN DI RS SEBAGAI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN

(Sumber: Sumijatun, 2014)

Selain fungsi Rumah Sakit  sebagai institusi untuk merawat, 

mengobati dan menangani berbagai penyakit, unit farmasi juga 

merupakan bagian penting yang harus tersedia pada institusi 

kesehatan tersebut. Unit farmasi merupakan salah satu pelayanan 

yang harus tersedia pada setiap Rumah Sakit. Hal ini sesuai dengan 
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Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  

1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang standar pelayanan yang harus 

tersedia di Rumah Sakit yang dalam keputusan tersebut dijelaskan 

pula bahwa unit farmasi Rumah Sakit merupakan bagian yang 

harus tersedia di Rumah Sakit serta menjadi penunjang layanan 

kesehatan yang berorientasi pada pelayanan pasien, dengan 

penyediaan obat-obatan yang bermutu, terjangkau bagi semua 

lapisan masyarakat. Namun demikian, pada kenyataannya 

pelayanan pada unit farmasi masih mengalami kendala dalam 

pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini karena unit 

farmasi yang tersedia pada Rumah Sakit tersebut pada umumnya 

berorientasi pada penyediaan dan pendistribusian.

Sebagai salah satu institusi kesehatan, fungsi Rumah Sakit 

tentunya dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat dan juga merupakan tempat rujukan bagi pasien 

dengan pelayanan kesehatan yang baik, bermutu serta terjangkau 

oleh seluruh masyarakat. Menurut organisasi badan kesehatan 

dunia, fungsi Rumah Sakit tentunya juga dapat menjadi tempat 

untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 

pendek dan jangka panjang yang meliputi kegiatan observasi, 

diagnostik, terapeutik serta rehabilitasi bagi semua orang yang 

menderita sakit atau luka, dan juga bagi ibu-ibu yang akan 

melahirkan atau Rumah Sakit dapat pula dijadikan sebagai tempat 

untuk dapat memberikan pelayanan gawat darurat ataupun rawat 

jalan bagi yang membutuhkan kesehatan sesuai sakit yang di 

deritanya. Selain itu, Rumah Sakit tentunya bisa menjadi tempat 
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pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat baik secara 

kuratif maupun preventif kepada keluarga maupun masyarakat.

Semakin ketatnya persaingan dalam memberikan pelayanan, 

Rumah Sakit yang baik tentunya bukan hanya ditentukan oleh 

lengkapnya sarana ataupun prasarana, tetapi juga bagaimana 

Rumah Sakit tersebut dapat memberikan pelayanan kesehatan 

yang berkualitas demi memenuhi kebutuhan konsumen. Sebagai 

organissasi yang menghasilkan jasa kesehatan dan tempat 

perawatan kepada pasien, Rumah Sakit juga diharapkan dapat 

memberikan pelayanan kesehatan yang baik dengan menyediakan 

fasilitas rawat inap maupun perawatan berobat jalan. Oleh karena 

itu, keberhasilan pengelolaan institusi Rumah Sakit sangat 

ditentukan oleh kemampuan manajemen dan sumnerdaya 

yang tersedia pada institusi tersebut dalam memanfaatkan 

peluang organisasi dalam mengenalkan jasa pelayanan kepada 

masyarakat yang merupakan konsumen tersebut.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada Rumah Sakit, 

pelayanan pada unit farmasi merupakan bagian penting yang tudak 

dapat dipisahkan dari Rumah Sakit dalam meningkatkan kualitas 

pelayanannya. Artinya bahwa, keberhasilan suatu institusi rumah 

sakit tentunya tidak terlepas dari keberhasilan Rumah Sakit dalam 

memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang 

ditunjang dengan pelayanan farmasi yang baik pula.  

Dalam upaya memberikan pelayanan yang berkualitas pada 

Rumah Sakit khusunya yang terkait dengan unit farmasi Rumah 

Sakit, Beberapa hal yang sering terjadi seperti tidak tersedianyan 
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obat yang sangat diperlukan oleh pasien yang tentunya akan 

berdampak terhadap pindahnya pelanggan untuk membeli obat 

pada farmasi yang tersedia pada Rumah Sakit tersebut atau pihak 

yang bekerja pada unit farmasi tersebut merekomundasikan 

obat yang dibutuhkan oleh pasien tersebut pada farmasi lain 

diluar Rumah Sakit tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Rumah 

Sakit tentunya diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan dengan memberikan kepuasan pelayanan yang optimal 

kepada konsumen.

Pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992, ditetapkan 

bahwa pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 

optimal. Dalam meningkatkan derajat kesehatan, pemerintah 

membangun Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan 

kesehatan bagi seluruh masyarakat. Namun demikian, dalam 

implementasinya pelayanan rumah sakit tersebut tidak memadai 

dan pelayanan kefarmasiannyapun tidak sesuai dengan harapan 

masyarakat.  Oleh karena itu, Rumah Sakit hendaknya memiliki 

fasilitas penunjang kesehatan yang lengkap serta kemampuan 

sumberdaya manusia dalam memberikan pelayanan kesehatan 

serta Rumah Sakit tersebut dapat dipergunakan sebagai tempat 

pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.  



BAGIAN II





IMPlEMENTASI RuMAH SAKIT          
DAlAM MENINgKATKAN KuAlITAS 

KESEHATAN MASyARAKAT 

Secara umum pelayanan kesehatan baik medik, 

rahabilitasi serta  perawatan umumnya dilaksanakan di 

Rumah Sakit (RS). Sebagai institusi kesehatan, RS merupakan 

institusi yang memberikan manfaat bagi pemulihan dan 

pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat. Sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan khususnya di 

bidang medik, kemajuan teknologi merupakan hal penunjang 

yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas layanan 

kesehatan yang baik, dengan sasaran pelayanan masyarakat. 

Menurut Hartono (2010) yang mengutip pengertian Rumah 

Sakit, berdasarkan peraturan menteri kesehatan Nomor: 

159b/Menkes/Per/II/1988 yang mencantumkan pengertian 

mengenai Rumah Sakit, yaitu merupakan sarana kesehatan 
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yang menyelenggarakan pelayanan secara merata, dengan 

mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan 

kesehatan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu 

dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit 

dalam suatu tatanan rujukan, serta dapat dimanfaatkan untuk 

pendidikan tenaga dan penelitian. Sementara itu, pengertian 

tentang Rumah Sakit Umum adalah RS yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis 

penyakit, mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai dengan 

pelayanan subspesialis sesuai dengan kemampuannya. Dan 

berdasarkan penyelenggaraan kesehatan, dibedakan menjadi 

Rumah Sakit khusus, yaitu Rumah Sakit yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk jenis penyakit 

tertentu atau berdasarkan disiplin ilmu tertentu.

Undang-Undang kesehatan Nomor 44 Tahun 2009 dijelaskan 

secara umum bahwa Rumah Sakit merupakan institusi 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakter tersendiri 

yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan 

kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat yang tetap mampu meningkatkan pelayanan yang 

lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud 

derajat kesehatan yang setinggi-tigginya. Oleh karena itu Siregar 

(2004)memandang bahwa rumah sakit merupakan organisasi 

yang menggunakan gabungan alat ilmiah khusus yang dapat 

dipergunakan oleh personil terlatih serta terdidik dalam 

menghadapi dan mengangani masalah kesehatan modern, 
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yang semuanya terikat bersama-sama dengan maksud yang 

sama, yaitu untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang 

paripurna.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No. 983/B/Menkes/SK/XI/1992 tentang pedoman 

Organisasi Rumah Sakit Umum, yaitu rumah sakit yang dapat 

memberikan pelayanan kesehatan bersifat dasar, spesialistik, 

dan sub spesialistik (Depkes RI, 1992). Keputusan tersebut 

lebih jauh menjelaskan bahwa Rumah Sakit Umum berfungsi 

sebagai upaya pemulihan kesehatan secara berdayaguna dan 

berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan 

dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu 

dengan upaya peningkatan serta pelaksanaan upaya rujukan.

Berdasarkan fungsinya tersebut, Rumah Sakit diharapkan 

dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan 

terjangkau oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Adapun fungsi 

lain daripada Rumah Sakit secara umum  yaitu sebagai: (a) 

Penyelenggara pelayanan medis, (b) Penyelenggara pelayanan 

penunjang medis dan non medis, (c) penyelenggaraan pelayanan 

dan asuahan keperawatan, (d) penyelenggara pelayanan 

rujukan, (e) penyelenggara penelitian dan perkembangan, (f) 

penyelenggara administrasi umum dan keuangan. Hal ini sesuai 

dengan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2009 

Tentang Tugas dan Fungsi Rumah Sakit, sebagai berikut:
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1. Melaksanakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis

2. Melaksanakan pelayanan medis tambahan, pelayanan 

penunjang medis tambahan 

3. Melaksanakan pelayanan kedokteran kehakiman

4. Melaksanakan pelayanan medis khusus

5. Melaksanakan pelayanan rujukan kesehatan

6. Melaksanakan pelayanan kedokteran gigi

7. Melaksanakan pelayanan kedokteran sosial

8. Melaksanakan pelayanan Penyuluhan kesehatan

9. Melaksanakan pelayanan rawat jalan atau rawat darurat dan 

rawat tinggal (observasi), melaksanakan pelayanan rawat inap

10. Melaksanakan pelayanan administratif

11. Melaksanakan pendidikan para medis

12. Membantu pendidikan tenaga medis umum

13. Membantu penelitian dan pengembangan kesehatan

14. Membantu kegiatan pendidikan epidemiologi

Hal ini tentunya merupakan fungsi penting dari RS dengan 

tujuan utamanya untuk melaksanakan upaya kesehatan secara 

berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan 

upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara 

serasi dan terpadu. Oleh karena itu, Rumah Sakit merupakan 

bagian menyeluruh dari intitusi kesehatan medis yang memiliki 

manfaat utama untuk memberikan pelayanan kesehatan secara 
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menyeluruh bagi masyarakat atau pasien baik secara kuratif 

maupun secara rehabilitatif. Herlambang dan Murwani (2012) 

menambahkan bahwa sasaran pelayanan kesehatan Rumah 

Sakit bukan hanya untuk individu pasien, tetapi juga berkembang 

untuk keluarga pasien dan masyarakat umum. 

A. Unit Farmasi: Manajemen Layanan Penunjang Kesehatan 
Rumah Sakit

Dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi seluruh 

lapisan masyarakat, unit farmasi yang tersedia di Rumah Sakit 

merupakan unit bagian penting yang tidak terpisahkan dari 

institusi pelayanan kesehatan tersebut. Sebagai Unit penunjang 

layanan kesehatan bagi masyarakat, ketersediaan unit ini 

diperlukan guna memberikan layanan kesehatan pada masyarakat 

dengan baik. Pemahaman umum unit farmasi dapat diartikan 

sebagai salah satu unit layanan pada Rumah Sakit, di pimpin 

oleh seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa apoteker yang 

memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan 

yang berlaku. Apoteker tersebut bertanggung jawab terhadap 

seluruh pelayanan kefarmasian yang mencakup perencanaan, 

pengadaan barang kefarmasian, produksi, penyimpanan 

perbekalan kesehatan atau sediaan farmasi. Menurut Siregar 

dan Amalia (2004), bahwa tenaga farmasi terdiri dari apoteker 

dan tenaga teknis kefarmasian. Selain itu juga dijelaskan bahwa 

perbekalan farmasi dikelompokkan berdasarkan beberapa hal 

penting, seperti:
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a. Life saving, Emergency penyelamatan hidup, yaitu perbekalan 

yang harus ada di ruangan darurat

b. Kebutuhan ruangan, seperti poliklinik

c. Kebutuhan individu, seperti terdapat dokter yang dapat 

memberikan pelayanan farmasi seperti resep kepada pasien.

Pelayanan farmasi merupakan kegiatan penunjang rumah sakit 

dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan tidak 

dapat dipisahkan dari system pelayanan yang berorientasi kepada 

pelayanan pasien, penyediaan obat bermutu yang terjangkau 

oleh semua lapisan masyarakat. Dalam menunjang pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat, instalasi farmasi merupakan hal 

penting yang harus tersedia pada Rumah Sakit. Hal ini tentunya 

tidak terlepas dari tersediannya unit layanan instalasi farmasi 

tersebut yang merupakan fasilitas penunjang pelayanan bagi 

Rumah Sakit itu sendiri maupun sebagai penunjang pelayanan 

medik. Berdasarkan hal tersebut, Febriawati (2013) memahami 

bahwa instalasi farmasi Rumah Sakit sebagai suatu bagian atau 

unit yang harus tersedia di Rumah Sakit yang merupakan unit 

kegiatan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan Rumah Sakit 

dalam memberikan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat. 

Selain itu, Siregar (2004) berpendapat bahwa instalasi farmasi 

Rumah Sakit juga merupakan unit yang terdapat di Rumah 

Sakit, dipimpin oleh seorang apoteker yang kompeten secara 

professional dan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan 
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pelayanan kefarmasian untuk keperluan Rumah Sakit. Adapun 

fungsi farmasi Rumah Sakit, menurut Febriawati (2013), sebagai 

berikut:

a. Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan 

Rumah Sakit 

b. Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal

c. Mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada 

perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan berlaku

d. Memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan 

pelayanan kesehatan Rumah Sakit

e. Menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan 

etentuan yang berlaku

f. Menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan 

persyaratan ke farmasian

g. Mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di 

Rumah Sakit.

Berdasarkan penjelasan yang berkaitan dengan instalasi 

farmasi diatas, selain unit tersebut sebagai tempat pengelolaan, 

baik mulai dari perencanaan kefarmasian, pengadaan, 

penyimpanan sampai dengan pengendalian semua perbekalan 

untuk dapat memberikan pelayanan kepada semua pasien, baik 

pada pasien rawat inap ataupun rawat jalan termasuk untuk 

keperluan poliklinik Rumah Sakit. Menurut Febriawati (2013), 
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tujuan pelayanan farmasi tentunya tidak terlepas dari beberapa 

hal penting, sebagai berikut:  

a. Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dlam 

keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai 

dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia

b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan professional 

berdasarkan prosedur kefarmasiann dan etikprofesi

c. Melaksanakan KIE (Komunikasi Obat Edukasi) mengenai obat

d. Menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan 

yang berlaku

e. Melakukan dan memberikan pelayanan bermutumelalui 

analisa, telaah dan evaluasi pelayanan, dan

f. Mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan 

metode.

Berdasarkan tujuan pelayanan farmasi di atas, dapat dipahami 

bahwa fungsi farmasi dalam pengolahan perbekalan farmasi 

tentunya tidak terlepas dari pemilihan perbekalan farmasi yang 

sesuai dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit itu sendiri 

untuk kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat hingga 

proses mendistribusikan perbekalan farmasi tersebut pada unit 

pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit tersebut. Siregar (2004) 

menjelaskan bahwa tugas dan fungsi unit farmasi Rumah Sakit, 

dalam melaksanakan tugasnya, apoteker harus bekerja secara 

profesional sesuai dengan standar pelayanan farmasi di Rumah 
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Sakit yang dikeluarkan oleh Dirjen Pelayanan Kefarmasian dan 

Alat Kesehatan. Lebih jauh dijelaskan bahwa sebagai upaya 

peningkatan kualitas dan mutu pelayanan Rumah Sakit, sebagai 

berikut beberapa hal penting yang harus diperhatikan, sebagai 

berikut: 

a. Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal

b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi yang 

professional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi

c. Melaksanakan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

d. Memberi pelayanan bermutu melalui analisa, dan evaluasi 

untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi

e. Melakukan pengawasan berdasarkan aturan-aturan yang 

berlaku

f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang farmasi

g. Mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang farmasi, 

serta

h. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar 

pengobatan dan formularium Rumah Sakit (Siregar, 2004)

Hal penting di atas memperlihatkan bahwa unit farmasi 

merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari 

institusi Rumah Sakit karena merupakan bagian yang terintegrasi 

dengan evaluasi terhadap bagaimana pelayanan Rumah Sakit 

dilaksanakan serta menjadi pedoman penting bagi Rumah Sakit 
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dalam memberikan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, Quick 

(1997) berpendapat bahwa pekerjaan farmasi merupakan proses 

dispensing obat-obatan dalam upaya menunjang penggunaan 

obat yang rasional. Artinya obat yang ditulis pada order/ resep 

didispensing terlebih dahulu pada instalasi farmasi dengan 

cara yang aman, sehat dan hanya dilakukan di instalasi farmasi 

tersebut. Siregar (2004) menambahkan pentingnya unit farmasi 

dalam penataan obat. 

Sistem penataan obat yang baik tentunya harus memahami 

sistem pengelolaan dan penyimpanan obat secara efisiensi. 

Adapun sistem penataan obat yang dimaksud, menurut Siregar 

(2004), sebagai berikut:

1. Sistem penataan obat atau perbekalan farmasi dengan 

meletakkan barang baru (datang terakhir) di belakang barang 

yang datang sebelumnya (first in first out /FIFO)

2. Sistem penataan obat atau perbekalan farmasi dengan 

meletakkan barang baru (datang terakhir) di sepan sebelumnya 

(last in first out /LIFO)

3. Sistem penataan obat atau perbekalan farmasi dengan 

meletakkan obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa lebih 

dahulu di depan obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa 

lebih akhir (first expired first out/FEFO) 

Ketelitian dan disiplin yang baik dalam menangani masalah 

penyaluran merupakan unsur yang sangat penting untuk 
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mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini tentunya terkait 

dengan tujuan pelayanan farmasi di Rumah Sakit yaitu 

melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam 

keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai 

dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia dan 

menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan 

prosedur kefarmasian dan etik profesi.

B. Promosi Unit Farmasi Rumah Sakit

Promosi atau pemasaran merupakan bentuk upaya organisasi 

dalam memberikan kepuasan yang ditawarkan kepada konsumen 

dan merupakan proses manajemen terintegrasi dengan 

mempertimbangkan keunggulan daya saing serta pelayanan 

optimal yang dapat diberikan kepada konsumen pengguna 

pelayanan. Hartono (2010) berpendapat bahwa pemasaran 

bukanlah penjualan. Pemasaran tidak menciptakan sesuatu yang 

tidak dibutuhkan oleh konsumen. Lebih jauh dijelaskan bahwa 

pemasaran adalah cara untuk seefisien mungkin menyatukan 

sistem informasi, perencanaan, program pemberdayaan 

masyarakat, dan hubungan masyarakat. Lain halnya penjelasan 

yang diungkapkan oleh Robert Shafner  yang diintisarikan oleh 

Hartono (201) mendefinisikan pemasaran sebagai upaya Rumah 

Sakit menyimak persepsi masyarakat tentang kebutuhannya, 

sehingga Rumah Sakit dapat mengetahui pelayanan-pelayanan 

apa yang dapat ditawarkan kepada masyarakat, untuk kemudian 

Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan-pelayanan itu. Lebih 
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jauh dijelaskan bahwa banyak Rumah Sakit kekurangan dana, 

dan pemasaran sebagai upaya untuk memusatkan pelayanan 

kepada pasar yang dapat dijangkau saja (captive market). Dan 

pemasaran dibutuhkan karena Rumah Sakit pun kini bersaing 

satu sama lain.

Pemasaran bukanlah hanya mengacu pada penjualan dan 

periklanan saja, akan tetapi lebih merupakan upaya organisasi 

dalam mengatur layanan barang dan jasa yang akan diberikan 

kepada konsumen pengguna jasa layanan tersebut. Kotler (2000) 

memandang bahwa pemasaran merupakan proses sosial dimana 

setiap individu ataupun kelompok yang membutuhkan kebutuhan 

yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dengan pertukaran 

antara produk dengan kebutuhan lain yang diinginkan oleh 

konsumen. Lebih spesifik upaya promosi atau pemasaran dalam 

suatu organisasi merasa kesulitan dalam memasarkan produknya,  

Kotler dan Anderson (1987) yang jabarkan secara rinci  oleh 

Hartono (2010) berdasarkan beberapa alasan, sebagai berikut:

a. Kerapkali konsumen Rumah Sakit dituntut mengorbankan 

sesuatu untuk imbalan produk/jasa yang sebenarnya tidak 

dianggap penting olehnya

b. Konsumen Rumah Sakit kerapkali diminta untuk mengubah 

180 derajat sikap dan perilakunya. Organisasi bisnis umumnya 

hanya menyajikan kelebihan produk/jasanya, tanpa memaksa 

mereka yang tidak berkenan. Tetapi konsumen Rumah Sakit 

kerap kali merasa “dipaksa untuk membeli” sesuatu. Misalnya 

pasien harus dirawat inap di rumah sakit, dan lain-lain
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c. Organisasi bisnis umumnya berupaya untuk memodifikasikan 

produk/jasa agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Hal ini sangat sulit di lakukan di Rumah Sakit. 

d. Kerapkali manfaat atau keuntungan yang didapat konsumen 

tidak terasakan. Misalnya: bila seorang perawat memberikan 

oralit kepada seseorang bayi sebelum bayi itu mengalami 

dehidrasi, maka ibu dan bayi tidak akan dapat melihat atau 

merasakan manfaat dari tindakan perawat itu.

e. Tidak jarang konsumen Rumah Sakit “harus membeli” sesuatu 

yang manfaatnya atau keuntungannya bukan bagi dirinya, 

melainkan bagi orang lain. Misalnya pasien menular (seperti 

influenza) yang harus menggunakan masker, merasa tidak 

mendapatkan keuntungan dari hal itu. Yang mendapatkan 

keuntungan adalah orang lain karena menjadi tidak menular.

f. Banyak hal yang harus dipasarkan oleh Rumah Sakit 

bersangkut-paut dengan manfaat/keuntungan yang tidak 

kesat mata (bersifat sosial atau psikologis), maka kerapkali 

sulit untuk menawarkannya melalui media.

Berdasarkan pokok-pokok yang terkait dengan promosi bidang 

kesehatan diatas, pemasaran seperti halnya pada unit farmasi 

Rumah Sakit merupakan hal penting dalam mempromosikan 

produk pelayanan yang tersedia pada Rumah Sakit tersebut. Hal ini 

bertujuan untuk dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya 

kepada klien/konsumen agar lebih memahami produk layanan 
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yang diberikan oleh unit farmasi atau layanan lain yang tersedia 

pada Rumah Sakit tersebut. Thomas (2008) menambahkan 

bahwa pemasaran merupakan serangkaian kegiatan yang 

dilakukan organisasi yang terkait dengan permintaan atas produk 

ataupun jasa, promosi serta pendistribusian yang ditawarkan 

kepada pelanggan. Lebih jauh dijelaskan bahwa pemasaran bukan 

hanya iklan atau teknik promosi namun bagaimana produk yang 

ditawarkan dapat diterima oleh konsumen pengguna layanan 

tersebut.

Pentingnya peran pemasaran bagi unit farmasi pada Rumah 

Sakit tentunya akan berdampak pada kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh Rumah Sakit tersebut. Peran penting pemasaran 

tersebut seperti menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit atau 

instalasi farmasi sejenis dengan prinsip kerjasama yang saling 

menguntungkan atau mengadakan kegiatan yang menyangkut 

image Rumah Sakit dengan memberikan informasi yang diperlukan 

oleh pelanggan.

Berdasarkan prinsip pemasaran pada unit farmasi Rumah 

Sakit, keterlibatan manajemen organisasi Rumah Sakit yang 

berorientasi pada pengembangan customer oriented merupakan 

hal utama dalam pemasaran pada unit farmasi Rumah Sakit 

sebagai langkah nyata dalam pengembangan organisasi berbasis 

konsep pemasaran kesehatan. Menurut Supriyanto, dkk. (2010), 

bahwa pemasaran secara umum adalah fungsi bisnis yang 

mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi 

oleh pelanggan, serta untuk dapat mengukur daya tarik dan 
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potensi dalam memperoleh profit. Berdasarkan hal tersebut, 

fungsi pemasaran kesehatan pada unit farmasi merupakan 

upaya organisasi dalam menciptakan serta mengorganisasikan 

penyampaian suatu produk layanan kesehatan yang bernilai 

serta dapat mengelola hubungan baik dengan konsumen dengan 

cara-cara yang menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena 

itu, pemasaran unit farmasi Rumah Sakit yang baik tentunya 

akan dapat membantu Rumah Sakit tersebut untuk dapat terus 

bertahan dalam persaingan serta tentunya dapat berkembang 

dengan baik pula.

C. Implementasi Unit Farmasi Pada Rumah Sakit

Implementasi menurut kamus Webster adalah “ to implement” 

(pengimplementasian) yang bermakna “to provide the means for 

carrying out” (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu). 

Dan manakala pandangan tersebut di atas kita telaah maka 

implementasi tentunya merupakan sebagai suatu proses untuk 

melaksanakan keputusan seperti halnya melakukan suatau 

pelayanan pada unit farmasi di Rumah Sakit. Menurut Anderson 

yang diintisarikan oleh Abdul Wahab (1997) yang menyatakan 

bahwa implementasi adalah :”Who is involved in implementatiton, 

the nature of the administrative process, compliance with policy and 

the effect of implementation on policy conten and inpacct” (siapa yang 

mengimplementasikan sesuatu, hakekat dari proses administrasi, 

kepatuhan kepada kebijakan merupakan efek dari implemetasi 

dan dampak).
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a. Makna implementasi diatas tentunya tidak terlepas dari 

keadaan dimana dalam proses implementasi, suatu unit 

organisasi seperti halnya instalasi farmasi Rumah Sakit 

tentunya akan selalu berupaya memberikan pelayanan 

yang terbaik bagi pasien atau konsumen. Namun demikian, 

kegagalan implementasi biasanya terjadi manakala suatu 

kebijakan tidak sesuai dengan harapan organisasi seperti 

pergantian pimpinan atau diposisikan pegawai pada unit 

farmasi tersebut yang belum memahami masalah farmasi 

atau tidak paham dengan resep yang diberikan oleh dokter 

atau pegawai tersebut tidak mengetahui apabila resep obat 

yang diberikan oleh dokter tidak terdaftar dalam formularium 

yang tersedia pada farmasi tersebut. Menurut Purwanto 

dan Sulistyastuti (2012) bahwa implementasi sebagai suatu 

kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to 

delivery policy output) yang dilakukan oleh para implementer 

kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya 

untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Selain itu bahwa tujuan 

kebijakan diharapkan akan muncul manakala output dapat 

diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok 

sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan yang 

diharapkan akan mampu diwujudkan. Menurut Sabarguna 

(2011) implementasi perlu memperhatikan beberapa hal 

utama, antara lain: Penggunaan reminding sort message 

system, bagi kontrol ulang pasien masih belum banyak yang 

menggunakan.
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b. Penggunaan internet sebagai media pemasaran Rumah 

Sakit masih belum banyak dikreasikan secara cepat, seperti 

home care rehabilitation dan medical information system antar 

Rumah Sakit. 

c. Persiapan dan penanganan bencana harus terus 

dikembangkan karena pasti ada hal baru dan spesifik, dan 

harus terus mengembangkan research and development 

untuk lebih menyelamatkan manusia, dan keyakinan 

akan hidup, kehidupan dan dasar keagamaan perlu tetap 

dipelihara. 

Keberhasilan implementasi menurut Lineberry yang diintisari-

kan oleh Wahab (1997) menjelaskan bahwa implementasi 

yang berhasil membutuhkan suatu keterpaduan dari tiga 

elemen penting yang terdiri dari inputs, output, dan outcome. 

Inputs merupakan sumberdaya (personil pada unit) farmasi 

yang berfungsi mengimplementasikan serta hal-hal yang 

berkaitan dengan input dan output untuk menghasilkan 

harapan organisai yang efesien. Lebih jauh Wahab (1997) 

menawarkan pendekatan-pendekatan untuk menghasilkan 

efektifitas implementasi, antara lain yaitu: 

d. Pendekatan structural (Structural Approaches)

e. Pendekatan-pendekatan prosedural (Procedural and managerial 

approaches)

f. Pendekatan-pendekatan keperilakuan (behavioral approaches).



32   Dr. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS.

Oleh karena itu, proses implementasi merupakan hal penting 

yang harus dilaksanakan agar kebijakan yang diharapkan oleh 

suatu organisasi atau unit dapat terlaksana dengan baik. Hal 

ini tentunya berlaku pula pada unit farmasi Rumah Sakit Yang 

menerapkan proses implementasi agar masalah-masalah yang 

timbul dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan 

dapat diatasi.

Keberhasilan penyelenggaraan pelayan kesehatan pada 

instalasi farmasi Rumah Sakit sangat ditentukan oleh 

pengimplementasian berbagai program dalam kebijakan 

instalasi farmasi tersebut. Adapun model implementasi 

yang sesuai untuk kajian ini yaitu model implementasi 

yang digambarkan oleh Mazmanian dan Sabatier. Menurut 

Wahab (1997) bahwa implementasi merupakan pelaksanaan 

keputusan kebijakan dasar dan biasanya berbentuk perintah-

perintah atau keputusan penting pada suatu organisasi. 

Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang 

ingin diatasi dan menyebutkan secara jelas tujuan serta sasaran 

yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstrukturkan 

proses implementasinya. Adapun proses implementasi model 

mazmanian dan Sabatier tersebut dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini.
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GAMBAR 2. 

PROSES IMPLEMENTASI MODEL MAZMANIAN DAN SABATIER

Sumber : Wahab, Abdul (1997)

Model implementasi Mazmanian dan Sabatier diatas, 

penekanan pada desain proses implementasi seperti yang 

terdapat pada unit framasi Rumah Sakit yang dapat digolongkan 

sebagai pendekatan “top down”. Kemudian, proses implementasi 

yang tergambar dalam model tersebut merupakan serangkain 

perintah untuk terlaksananya pelayanan yang diharapkan dari 

suatu organisasi seperti pada unit farmasi Rumah Sakit. Oleh 
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karena itu, pendekatan top down menurut pemahaman barrett 

yang di kutip oleh purwanto dan sulistyastuti (2012) adalah untuk 

memilih kebijaksanaan yang akan di kaji oleh suatu unit atau 

organisasi untuk dapat mempelajari  dokumen kebijakan yang ada, 

serta untuk dapat mengidentifikasi tujuan maupun sasaran yang 

tercantum dalam suatu dokumen kebijakan, apakah kebijakan 

telah diterima oleh kelompok  sasaran dengan baik (sesuai dengan 

standard operational procedure yang ada), dan apakah keluaran 

kebijakan tersebut memiliki manfaat bagi kelompok sasaran.



BAGIAN III





KEbERHASIlAN PEMASARAN                  
& KEPuASAN PElANggAN

A. Keberhasilan Pemasaran 

Keberhasilan pemasaran atau promosi pada institusi 

Rumah Sakit sangat tergantung pada kelengkapan sarana dan 

pengobatan serta bagaimana manajemen dapat merancang 

suatu sistem jasa pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. 

Hal ini karena pemasaran tersebut tentunya sangat terkait 

dengan kebutuhan yang diharapkan dari institusi yang menjual 

produk yang ditawarkan kepada konsumen. Berdasarkan hal 

tersebut, Oentoro (2012) menjelaskan bahwa pemasaran 

merupakan suatu perpaduan dari aktivitas-aktivitas yang saling 

berhubungan untuk mengetahui kebutuhan konsumen melalui 

penciptaan, penawaran dan pertukaran produk dan jasa yang 

bernilai serta mengembangkan promosi, distribusi, pelayanan dan 

harga agar kebutuhan konsumen dapat terpusatkan dengan baik 

pada tingkat keuntungan tertentu. Lebih jauh dijelaskan bahwa 
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pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang 

kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Karena itulah, 

proses dalam pemenuhan kebutuhan tersebut dan keinginan 

konsumen tentunya merupakan hal penting dalam proses 

pemasaran dan promosi. Penjelasan tersebut tentunya tidak 

terlepas dari keberhasilan bagian pemasaran dan kesesuaian 

pelayanan yang akan diberikan kepada konsumen seperti halnya 

membangun hubungan yang saling menguntungkan serta saling 

menciptakan kepuasan dan merancang strategi pemasaran yang 

digerakkan bersama antara institusi dan konsumen serta dapat 

memahami kebutuhan pasar.  Selain itu,  diperlukan strategi 

pemasaran Rumah Sakit yang efektif guna tercapainya tujuan 

pelayanan yang sesuai dengan harapan Rumah Sakit tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut Sunyoto (2013) menambahkan bahwa 

strategi pemasaran merupakan serangkaian tujuan dan sasaran, 

kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha 

pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan 

dan acuan serta alokasinya terutama sebagai tanggapan 

organisasi dalam menghadapi lingkungan dan keadaan 

persaingan yang selalu berubah. 

Pemasaran menjadi sangat penting dalam memasarkan 

produk layanan yang terdapat dalam organisasi Rumah Sakit 

tersebut dan para marketing tersebut tentunya dapat pula 

memberikan informasi mengenai pelayanan yang akan diberikan 

kepada konsumen. Sesuai dengan fungsinya pemasaran 

tujuannya agar konsumen dapat mengetahui produk atau layanan 
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yang ditawarkan yang tentunya bermanfaat bagi konsumen. 

Artinya bahwa diperlukan public relation yang dapat memahami 

konsumen degan baik sehingga produknya atau pelayanan yang 

ditawarkan sesuai dengan harapn konsumen tersebut. Selain itu, 

promosi menjadi alat pemasaran yang harus dimanfaatkan untuk 

meraih dampak maksimum dari pasar yang diharapkan.

Pada saat ini, pemasaran pada instalasi farmasi Rumah Sakit 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdapat 

interaksi antara lingkungan Rumah Sakit dan konsumen 

pengguna layanan. Faktor lingkungan disisi lain juga akan sangat 

berpengaruh terhadap pemasaran organisasi, dan tentunya 

tidak terlepas dari adanya persaingan, perkembangan teknologi 

ataupun faktor ekonomi yang berkembang pada saat itu. Secara 

umum strategi pemasaran jasa pada unit farmasi Rumah 

Sakit adalah untuk menghasilkan kualitas pelayanan yang 

hubungannya dengan konsumen/pasien sebagai pemanfaatan 

pelayanan tersebut. Menurut Oentoro (2012) terdapat beberapa 

faktor yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan kualitas 

pelayanan yang baik, yaitu: 

a. Merumuskan suatu strategi pemasaran

b. Mengkomunikasikan kualitas kepada pelanggan

c. Menetapkan kulaitas standar pelayanan yang baik. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, strategi pemasaran 

menyeluruh pada suatu organisasi kesehatan seperti halnya 
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Rumah Sakit tentunya tercermin dalam rencana strategi 

pemasaran perusahaan (corporate marketing plan) yang telah 

disusun oleh institusi tersebut. Marketing plan tersebut diperlukan 

karena pemasaran pada unit farmasi merupakan program utama 

organisasi Rumah Sakit jangka panjang yang bersifat menyeluruh 

dan strategis yang dapat merumuskan berbagai strategi 

dan program pokok di bidang pemasaran. Dengan demikian, 

pemasaran dalam meningkatkan mutu pelayanan pada rumah 

sakit tentunya diperlukan sebagai rencana strategis pemasaran 

yang baik. 

Keberhasilan pemasaran tentunya tidak terlepas dari 

bagaimana layanan yang diberikan tentunya tidak terlepas 

dari total quality services dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas. Senada dengan hal tersebut, menurut Wyekof yang 

diintisarikan oleh Anatan (2008) menjelaskan bahwa kualitas 

pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

harapan pelanggan. Lebih jauh dijelaskan bahwa faktor yang 

dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu pelayanan yang 

diharapkan dan pelayanan yang dirasakan. Bila pelayanan yang 

dirasakan sesuai dengan diharapkan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan baik dan memuaskan. Guna memperbaiki secara 

berkesinambungan proses-proses organisasi agar dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, definisi TQS 

dipaparkan oleh Stamatis  yang dikutip Anatan (2008) dapat 

digambarkan, sebagai berikut:
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GAMBAR 3. 

SISTEM TOTAL QUALITY SERVICES

Gambar di atas difokuskan keterlibatan konsumen dengan 

memberikan tekanan pada identifikasi pelanggan yang menjadi 

prioritas pelayanan yang baik. Kemudian sistem tersebut 

diintegrasikan antara satu dengan lainnya dengan menggunakan 

pola kemitraan, sehingga terjadi hubungan yang baik antara 

konsumen dan mitra, sehingga harapan organisasi dapat tercapai 

sesuai dengan harapan.

B. Komunikasi Persuasif dan Kepuasan Pelayanan  

Pemasaran (marketing) merupakan fungsi manajemen 

untuk membantu dan memelihata komunikasi serta membantu 

manajemen dalam kerjasama antar organisasi dengan 

konsumen. Pentingnya peranan pemasaran pada instalasi 

farmasi Rumah Sakit merupakan upaya bentuk komunikasi 
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persuasif terencana yang ditujukan untuk dapat mempengaruhi 

maryarakat serta meyakinkan pemakai jasa layanan kesehatan 

tersebut terhadap pelayanan yang diberikan. Jacobalis (1994) 

menjelaskan bahwa pemasaran instalasi farmasi Rumah 

sakit adalah proses interaksi antara instalasi farmasi sebagai 

produsen yang menciptakan, menawarkan dan jasa farmasi.

Dalam mengahadapi persaingan suatu organisasi seperti 

Rumah Sakit selain memiliki pemasaran yang handal, 

organisasi tersebut tentunya harus juga memiliki tenaga 

pemasaran (Humas) yang handal pula. Hal ini sangat diperlukan 

dalam organisasi sebagai mitra kerja dari pemasaran dalam 

memasarkan produk serta memberikan pelayanan yang terdapa 

pada rumah sakit tersebut. Namun demikian, pemasaran 

tidak sama halnya dengan manajemen walaupun pemasaran 

merupakan bagian dari fungsi manajemen yang mengidentifikasi 

kebutuhan konsumen.

Penempatan pemasaran yang tepat tentunya akan dapa 

membina hubungan baik dan bermanfaat bagi organisasi dalam 

membangun kepercayaan antara organisasi dengan konsumen 

pemakai jasa layanan unit farmasi Rumah sakit. Hal ini sesuai 

dengan fungsi pemasaran yang di paparkan oleh Cutlip, dkk. 

(2009) bahwa fungsi manajemen dapat membangun dan 

mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara 

organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau 

kegagalan organisasi tersebut.
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Keberhasilan pemasaran pada intalasi farmasi tentunya 

sangat bergantung pada pandangan baik terhadap layanan 

instalasi farmasi Rumah Sakit yang diberikan kepada konsumen. 

Oleh karena itu, dalam menciptakan reputasi individu sebagai 

ahli dibidang yang dipilihnya, seorang pemasaran unit farmasi 

tentunya dapat selalu berupaya membangun hubungan baik 

dengan pasien dan selalu menjaga hubungan baik dengan 

manajemen dalam menciptakan reputasi baik bagi rumah sakit, 

baik dengan cara meningkatkan kesadran terhadap jasa yang 

ditawarkan maupun terhadap layanan dan menyelenggarakan 

program promosi untuk mencapai tujuan dari rumah sakit.

Kepuasan pasien adalah hal utama yang harus diupayakan 

dan harus dipenuhi oleh setiap penyedia layanan jasa seperti 

rumah sakit. Pemasaran merupakan bagian strategis dalam 

memasarkan rumah sakit dan merupakan fungsi manajemen 

yang mengidentifikasikan atara kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang berupa produk maupun jasa untuk memuaskan 

permintaan yang menyebabkan terjadinya transaksi. Namun 

demikian, persaingan dalam organisasi kesehatan pada unit 

farmasi rumah sakit merupakan suatu hal yang sering terjadi 

dalam organisasi kesehatan sejenis. Hal ini karna organisasi 

tersebut bukan hanya focus pada tujuan sosial untuk membantu 

masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan, namun juga 

tentunya tidak terlepas dari pendapatan yang akan diperoleh dari 

pelayanan yang diberikan kepada konsumen.
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Pelayanan kesehatan pada organisasi instalasi farmasi, 

kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan demi tercapainya 

tujuan Rumah Sakit yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut 

tentunya merupakan ketentuan yang diharapkan untuk dapat 

menjadi pedoman serta petunjuk dalam melaksanakan program 

ataupun kegiatan organisasi dengan tujuan agar terjadi 

kelancaran serta keterpaduan dalam mewujudkan sasaran 

organisasi. Strategi tersebut tentunya akan sengat membantu 

organisasi dalam memasarkan produk unggulan Rumah Sakit 

seperti yang dijelaskan oleh Thomas (2008) menjelaskan bahwa 

strategi pemasaran kesehatan tentunya tidak terlepas dari 

beberapa hal penting, sebagai berikut :

a. Produk yang ditawarkan yang tentunya tidak terlepas dari 

pelayanan yang diterima oleh konsumen yang dapat menjadi 

daya tarik konsumen untuk menggunakan jasa Rumah Sakit 

tersebut

b. Penerapan harga yang terjangkau bagi masyarakat dengan 

memberikan layanan kesehatan yang berkualitas

c. Place (tempat). Strategi ini merupakan bentuk penyam-

paian layanan serta bertujuan untuk dapat menjalin 

kerjasamadengan perusahaan lain sejenis, dan 

d. Promosi layanan kesehatan yang terdapat pada Rumah 

Sakit merupakan strategi organisasi untuk dapat melakukan 

sosialisasi dengan perusahaan rekanan, seperti: 
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1. Publikasi elektronik

2. Publikasi melalui media

3. Melakukan kegiatan seminar kesehatan, mengikuti 

pameran kesehatan, dan

4. Melakukan kegiatan sosial.

Strategi kualitas pelayanan kesehatan diharapkan oleh 

pelanggan oleh Anatan(2008) di jelaskan bahwa kualitas 

pelayanan mempokuskan pada pentingnya memberikan 

peayanan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. 

Oleh Karena itu, organisasi kesehatan tersebut perlu 

memperhatikan masalah perbaikan kualitas sehingga dapat 

mengurangi biaya dan perbaikan kualitas merupakan salah 

satu cara bagi organisasi untuk mengembangkan daya saing 

perusahaan. Dengan demikian, harapan terhadap jasa tertentu 

yang bersifat individual tentunya dapat tercapai, seperti 

peayanan yang diberikan Rumah Sakit dengan pelayanan 

paramedis yang terampil, cepat dan ramah yang tentunya akan 

berdampak pada harapan seseorang terhadap kepercayaan 

pada Rumah Sakit.

Strategi pemasaran pada instalasi farmasi diatas menunjukkan 

bahwa penggunaan layanan (konsumen) penting dalam pemaran 

serta layanan memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Hal 

ini dapat dilihat pada gambar pemasaran berdasarkan kebutuhan 

konsumen di bawah ini.
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GAMBAR 4. 

CUSTOMER SATISFACTION

          

(Sumber: Supriato, 2010)

Seperti halnya pemasaran pada organisaisi kesehatan 

lainnya, pemasaran instalasi farmasi rumah sakittentunya 

harus selalu berpegang teguh pada azas kejujuran. Hal ini 

tentunya akan berdampak pula pada kualitas rumah sakit 

tersebut dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan 

informasi tentang pelayanan tentunya tridak melanggar kode 

etik kesehatan.

Strategi unit farmasi Rumah Sakit dalam memberikan 

informasi kepada klien/ pasien, beberapa hal penting yang harus 

diperhatikan dalam pemasaran instalasi tersebut, yaitu setiap 

instalasi farmasi Rumah Sakit harus dapat memberikan informasi 

yang jelas kepada pelanggan dengan cara yang santun, baik 

dengan menggunakan media massa atau menjalin hubungan 
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dengan organisasi di luar Rumah Sakit dengan tujuan agar pesan 

yang disampaikan melalui brosur, atau leflet oleh manajemen 

Rumah Sakit dapat memberkan gambaran yang luas mengenai 

keberadaan Rumah Sakit tersebut.

C.  Pengelolaan Perbekalan Farmasi

Beberapa hal yang penting yang terakit dengan pengelolaan 

perbekalan farmasi, serta pengadaan perbekalan farmasi yang 

berpedoman pada perencanaan dapat disusun sebagai berikut:

1. Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan 

rumah sakit yang merupakan proses kegiatan sejak dari 

meninjau masalah kesehatan yang terjaadi di Rumah Sakit, 

identifikasi pemilihan terapi, bentuk dan dosis, menentukan 

kriteria pemilihan dengan  memproritaskan obat essensial, 

standarisasi sampai menjaga dan memperbaharui standar 

obat.

2. Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara 

optimal yang merupakan proses kegiatan dalam pemilihan 

jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai 

dengan kebutuhan dan anggaran, untuk menghindari 

kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat 

dipertanggung jawabkan dan dasar-dasar perencanaan 

yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemologi, 

kombinasi metode konsumsi dan epidemologi disesuaikan 

dengan anggaran yang tersedia.



48   Dr. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS.

3. Mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada 

perencanaan yang telah dibuat sesuai kebutuhan yang 

berlaku melalui pembelian (produksi steril dan non steril) serta 

sumbangan /droping/hibah.

4. Memproduksi pebekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan 

pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang merupakan 

kegiatan membuat, mengubah bentuk, dan pengemasan 

kembali sediaan farmasi steril dan non steril untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

5. Menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan 

persyaratan kefarmasian

6. Menyimpan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di 

Rumah Sakit yang diadakan menurut bentuk sediaan dan 

jenisnya, suhu, kestabilan, mudah tidaknya terbakar, tahan/ 

tidaknya terhadap cahaya disertai sistem imformasi yang 

selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai 

kebutuhan. 

7. Mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit pelayanan 

di rumah sakit untuk pasien rawat inap, pasien rawat 

jalan (sentralisasi dan atau desentralisasi dengan sistem 

resep perseorangan oleh apotik Rumah Sakit), dan untuk 

mendistribusikan  perbekalan farmasi di luar jam kerja 

(apotik Rumah Sakit/satelit farmasi yang dibuka 24 jam 

dan ruang rawat yang menyediakan perbekalan farmasi 

emergency).



Berdasarkan penjelasan diatas yang berkaitan dengan farmasi 

Rumah Sakit, menurut Hassan (1981) yang di simpulkan kembali 

oleh Pudjaningsih (2006), bahwa farmasi Rumah Sakit merupakan 

bagian atau pelayanan yang dipimpin oleh seorang Profesional 

apoteker dengan suatu kualifikasi tertentu secara resmi. Selain 

daripada itu dijelaskan pula bahwa pentingnya unit farmasi pada 

Rumah Sakit, manajemen dasar pengelolaan farmasi tentunya 

tidak terlepas dari siklus manajemen obat (drug management 

cycle) seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 5.

SIKLUS MANAJEMEN OBAT

(Sumber: Pudjaningsih, 2006)
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Penjelasan makna gambar di atas dapat dijelaskan bahwa 

pada siklus manajemen obat pada unit farmasi tentunya tidak 

terlepas dari perlunya faktor pendukung yaitu pihak manajemen 

yang pada manajemen yang berkaitan dengan kefarmasian 

tersebut tentunya terdapat manajemen organisasi, sumberdaya 

manusia dan sistem informasi yang merupakan faktor pendukung 

pelaksanaan pengelolaan obat. 

Adapun tahapan berikutnya tentu tidak terlepas dari 

pelaksanaan pengelolaan obat tersebut di bawah ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahapan seperti pemilihan (selection) obat yang akan dipakai 

di Rumah Sakit

2. Procurement yang merupakan tahapan yang terdiri dari 

perencanaan, pengadaan,dan produksi

3. Tahapan pendistribusian obat, baik mulai dari penyimpanan 

ataupun pengiriman ke tempat pelayanann, serta

4. Tahapan penggunaan obat.

D. Pelayanan Kefarmasian, Pemakaian Obat dan Alat 
Kesehatan

Bentuk pelayanan yang dapat diberikan oleh unit farmasi 

dalam pelayanan pemberian obat ataupun penggunaan alat 

kesehatan tentunya tidak terlepas dari beberapa hal penting, 

antara lain :
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1. Melayani instruksi pengobatan resep pasien meliputi seleksi 

persyaratan administrasi

2. Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan 

obat dan alat kesehatan

3. Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan 

obat

4. Memantau efektifitas dan keamanan penggunaan obat dan 

alat kesehatan

5. Memberikan informasi kepada petugas kesehatan, pasien/ 

keluarga

6. Memberi konseling kepada pasien/keluarga

7. Melakuakan pencampuran obat suntik

8. Melakukan penyiapan nutrisi parenteral

9. Melakukan penanganan obat kanker

10.  Melakukan penentuan kadar obat dalam darah

11.  Melakukan pencatatan setiap kegiatan

12.  Melaporkan seluruh kegiatan (Sumber: Depkes RI, 2004).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pelayanan 

kefarmasian tentunya tidak terlepas dari pentingnya instruksi 

resep yang diberikan oleh pasien kepada apoteker pada unit 

farmasi Rumah Sakit. Hal ini tentunya dapat menjadi alat 

informasi penting bagi petugas unit farmasi tersebut dalam 
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memberikan pelayanan pemberian obat kepada pasien yang 

sesuai dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada Rumah 

Sakit khususnya pada unit farmasi.

E.  Mutu Layanan Kesehatan Rumah Sakit 

Mutu (quality) secara umum diartikan sebagai keinginan 

pelanggan yang harus dikelola dengan menggunakan 

manajemen mutu yang baik pula. Manajemen mutu tersebut 

merupakan bagian dari semua fungsi usaha yang berkaitan 

dengan sumberdaya manusia, keuangan ataupun pemasatran. 

Berdasarkan hal tersebut Widjaja (1993) berpendapat bahwa 

mutu yang tinggi adalah kunci kebanggaan, produktifitas dan 

kemampuan organisasi/institusi. Oleh karena itu, Widjaja lebih 

jauh menjelaskan bahwa tujuan mutu harus merupakan produk 

atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan/

konsumen. Berdasarkan hal itu, agar mutu tersebut dapat berhasil 

maka aktivitas mutu  tentunya harus ditunjang oleh manajemen 

sumber daya manusia yang baik pula. Menurut pakar manajemen 

mutu Edward Deming yang dikutip oleh Widjaja (1993) yang 

menjelaskan pentingnya  perbaikan layanan mutu barang dan 

jasa, kualitas tersebut tentunya tidak hanya berdasarkan pada 

harga atau data statistik saja namun perlu juga di bentuk lembaga 

penjaminan mutu agar kualitas barang dan jasa yang diperlukan 

sesuai dengan harapan konsumen. Uraian yang dipaparkan oleh 

Deming tersebut diatas adalah merupakan faktor pendukung bagi 

menajemen dan juga terhadap pengendalian mutu organisasi 
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yang merupakan hal yang penting dalam upaya meningkatkan 

kualitas pelayanan bagi konsumen.

Pengembangan pelayanan seperti haalnya layanan yang 

tersedia pada instalasi Rumah Sakit dalam memenuhi standar 

pelayanan minimal merupakan hal penting dalam memberikan 

pelayanan yang bermutu dan berkualitas bagi konsumen. Aktivitas 

pembelian layanan kesehatan yang baik tentunya akan berdampak 

pada pelayanan yang sempurna bagi unit farmasi Rumah Sakit, 

seperti pelayanan yang ramah dan sopan bagi seluruh karyawan 

serta dapat menjelaskan setiap produk farmasi atau dengan 

cara memberikan salam/ menyapa pasien dengan santun. Hal 

ini sangat diperlukan karena pada saat ini perkembangan usaha 

farmasi rumah sakit semakin kompetitif. Namun demikian, setiap 

pelayanan tentunya dapat memberikan keunggulan-keunggulan 

dengan memperhatikan kepuasan dan keetiaan pelanggan 

(customer care).

Kepuasan pelanggan sangat tergantung pada kinerja dan 

hapan pelanggan. Menurut Anatan (2008), bahwa keouasan 

merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja atau outcomes yang dirasakan dengan harapan-harapan 

terhadap produk ytang ditawarkan oleh organisasi. Tingkat 

kepuasan lebih jauh dijelaskan merupakan perbedaan daya guna 

yang dirasakan konsumen dan harapan yang ada dari konsumen. 

Persaingan dalam pengembangan pelayanan yang kompetitif 

dengan didukung oleh informasi komunikasi dan informasi 

tentunya mendukung organisasi rumah sakit untuk mencari 
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cara dalam mencaapai keunggulan dan mutu organisasi yang 

berkualitas. Strategi yang untuk mencapai keunggulan tersebut 

tentunya tidak terlepas dari aspek kepuasan pelayanan secara 

optimal.

F. Total Quality Manajement (TQM)

Total Quality Manajement mengarahkan pada setiap 

organisasi sebagai instrumen untuk menjawab tantangan global 

tersebut. Menurut Aanatan (2008) TQM merupakan suatu cara 

meningkatkan kinerja perusahaan secara terus menerus pada 

proses dalam setiap pungsi organisasi dengan mengguanakan 

semua sumberdaya manusia yang tersedia. Karena itu mutu 

layanan pada organisasi seperti instalasi farmasi Rumah Sakit 

tentunya akan membawa institusi ke arah perbaikan layanan yang 

lebih baik sehingga tercapainya kepuasan pelanggan secara total 

dan terus menerus. Walaupun demikian, kepuasan yang dinerikan 

kepada pelanggan bersifat abstrak, artinya  bahwa setiap 

organisasi pemberi layanan kesehatan instalasi farmasi Rumah 

Sakit tentunya harus dapat memberikan kualitas pelayanan yang 

baik sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

Menurut Rangkuti (2013) bahwa semakin banyak prodik atau 

jasa yang bersaing dipasar dan semakin kuat pula pengaruh 

terhadap pelanggan, semakin penting kualitas pelayanan dalam 

membedakan dengan pesaing. Berdasarkan hal itu, pelayanan 

yang baik terhadap  konsumen tentunya merupakan kunci sukses 

dalam suatu bisnis dengan memenuhi harapan pelanggan. 
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Adapun model pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen 

terhadap kualitas pelayanan tersebut, Model pelayanan 

Parasuraman yang sesuai dengan harapan pelanggan tersebut. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti gambar di bawah ini.

GAMBAR 6.

MODEL OF SERVICE QUALITY

 
 

(Sumber: Napitupulu, 2007)

Model kualitas pelayanan diatas menjelaskan bahwa kepuasan 

konsumen dalam pelayanan sangat tergantung pada sikap 

positif konsumen serta jasa layanan yang diberikan. Konsumen 

merupakan bagian penting dalam pelayanan di Rumah Sakit dan 

pasien merupakan fokus penting dalam memberikan pelayanan. 



Pelayanan kesehatan tersebut tentunya tidak terlepas dari 

pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Hal ini senada 

dengan pernyataan yang dipaparkan oleh Kuntjoro dan Djasri 

(2007) bahwa kepuasan merupakan respon pelanggan terhadap 

dipenuhinya kebutuhan dan harapannya, merupakan penilaian 

pelanggan terhadap produk maupun pelayanan yang merupakan 

cermin tingkat kenikmatan yang didapatkan serta sangat erat 

kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dan harapan, termasuk 

didalamnya tingkat pemenuhan kepuasan dan harapan pelanggan. 

Lain halnya Anderson, Fornell & Lehman (1994) yang dikutip oleh 

Tjiptomo, dkk (2011) bahwa kepuasan pelanggan tentunya akan 

berpengaruh terhadap shareholder value dan mamfaat kepuasan 

pelanggan tentunya tidak terlepas dari loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan hal tersebut bahwa kepuasan pelanggan terbentuk 

dari sikap pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh Rumah Sakit, serta pertimbangan biaya yang dikeluarkan oleh 

konsumen dan manfaat yang diterima oleh konsumen. Karena itu 

setiap organisasi yang memberikan layanan tentunya harus selalu 

berupaya agar dapat melakukan monitoring dan penilaian kinerja 

sebagai proses yang dilakukan.



BAGIAN IV





STRATEgI PEMASARAN                         
& PublIc RElATION RuMAH SAKIT 

A. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran sangat diperlukan oleh organisasi 

sebagai arah bagi untuk dapat dijadikan petunjuk bagi semua 

anggota organisasi seperti halnya Rumah Sakit. Hal yersebut 

tentunya sejalan dengan pemahaman yang dipaparkan oleh 

Purwanto (2012) yang menjelaskan bahwa strategi merupakan 

sekumpulan pilihan kritis  untuk perencanaan dan penerapan 

serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumberdaya yang 

penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran, dengan 

memperhatikan keunggulan kompetitif, komparatif dan sinergis 

yang ideal berkelanjutan, sebagai arah, cakupan, dan perspektif 

jangka panjang keseluruhan yang ideal dan individu atau 

organisasi. Dengan menggunakan komunikasi konvensional 

dalam menarik konsumen untuk mengetahui mengenai produk 

atau layanan yang diberikan oleh organisasi agar konsumen dapat 
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menanggapi secara positif maka diperlukan konsep pemasaran 

komunikasi atau yang biasa disebut dengan istilah concept 

of marketing communication. Menurut tim taskforce American 

Association of Advertising Agencies yang diintisarikan oleh Wenats, 

dkk. (2012) menjelaskan bahwa konsep pemasaran komunikasi 

merupakan konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang 

menghargai pentingnya nilai tambah dari sebuah perencanaan 

yang komprehensif yang digunakan untuk mengevaluasi peran-

peran strategis dari berbgai disiplin komunikasi—contohnya 

periklanan secara umum, tanggapan langsung, promosi 

penjualan, dan kehumasan—dan menggabungkan semua disiplin 

tersebut untuk menyajikan kejelasan, konsistensi, dan dampak 

komunikasi yang maksimal. Namun demikian, kelemahan dari 

konsep pemasaran ini yaitu tidak dilengkapinya dengan alat ukur 

atau analisis secara kuantitatif, dorongan untuk hasil, orientasi 

konsumen, aspek kreatifitas, efektifitas, dan efisiensi biaya, serta 

keperluan interaktif (Kitchen & Schultz, 1988, dalam Wenats, dkk. 

2012).

Berlandaskan pemahaman tersebut, maka diperlukan tahapan 

penyusunan strategi tentunya tidak terlepas dari beberapa hal 

penting dalam pemasaran, antara lain: (1) Seleksi yang mendasar 

dan sasaran strategis, (2) menetapkan tujuan dasar dan sasaran 

strategis, (3) menyusun perencanaan tindakan (action plan), (4) 

menyusun rencana pembardayaan, (5) mempertimbangkan 

keunggulan, dan mempertimbangkan keberlanjutan. (Purwanto, 

2012).
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Rumah Sakit merupakan institusi kesehatan yang salah satu 

fungsinya memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat 

dan juga merupakan tempat rujukan bagi pasien dengan 

pelayanan kesehatan yang baik, bermutu serta terjangkau 

oleh seluruh masyarakat tentunya tidak terlepas juga dari 

peran pemasaran dalam menyusun strategi pemasaran guna 

memperkenalkan layanan yang tersedia di Rumah Sakit tersebut. 

Fungsi pelayanan pada Rumah Sakit Seperti yang dijelaskan 

oleh organisasi kesehatan dunia yaitu sebagai tempat untuk 

memberikan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu jangka 

pendek dan jangka panjang yang meliputi kegiatan observasi, 

diagnostik, terapeutik serta rehabilitasi bagi semua orang yang 

menderita sakit atau luka maupun bagi mereka yang melahirkan 

serta memberikan peleyanan kegawat daruratan serta rawat 

jalan bagi yang membutuhkan sesuai dengan sakit yang 

dideritanya. Selain itu, fungsi Rumah Sakit juga sebagai tempat 

pemberian pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat 

baik secara kuratif maupun preventif kepada keluarga maupun 

masyarakat.

Semakin ketatnya persaingan dalam memberikan pelayanan, 

bukan hanya ditentukan oleh lengkapnya sarana ataupun 

prasarana Rumah Sakit tersebut, tetapi uga persaingan dalam 

memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam upaya 

memenuhi kebutuhan kesehatan bagi setiap orang. Sebagai 

organisasi yang menghasilkan jasa kesehatan serta tempat 

perawatan kepada pasien, baik rawat inap maupun perawatan 
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berobat jalan, maka keberhasilan Rumah Sakit sangat ditentukan 

oleh kemampuan manajemen marketing ataupun public relation 

dalam memanfaatkan peluang organisasi dalam mengenalkan 

jasa pelayanan Rumah sakit kepada konsumen tersebut. Dalam 

memperkenalkan jasa layanan tersebut, empat hal pokok yang 

sangat diperlukan dalam komunikasi pemasaran, menurut 

Wenats, dkk. 2012, sebagai berikut: (1) proses perencanaan bisnis 

yang strategis, (2) integrasi banyak media promosi, (3) pengukuran 

empiris, dan (4) evaluasi berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya lihat 

gambar di bawah ini.

GAMBAR 7.

SIKLUS KOMUNIKASI PEMASARAN

  

Pemasaran yang digambarkan di atas merupakan upaya 

organisasi dalam memberikan kepuasan pelayanan yang 
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ditawarkan kepada konsumen serta merupakan proses 

manajemen yang terintegrasi dengan mempertimbangkan 

keunggulan daya saing serta pelayanan optimal yang dapat 

diberikan kepada konsumen pengguna layanan. Hal ini tentunya 

senada dengan tujuan yang diharapkan oleh organisasi 

Rumah Sakit yaitu agar dalam pengelolaan Rumah Sakit 

dapat menghasilkan produk kesehatan yang dapat menyentuh  

kebutuhan konsumen jasa pelayanan kesehatan serta harapan 

pasien dari berbagai aspek yang menyangkut mutu (medis 

dan non medis), jenis pelayanan, prosedur pelayanan dan 

informasi yang dibutuhkan. Seiring dengan penjelasan tersebut 

Supriyanto, dkk. (2010) memandang bahwa tujuan organisassi 

tentunya harus sejalan dengan sasran yang ingin diharapkan 

oleh pengguna pelayanan Rumah Sakit, sebagai berikut:

a. Masyarakat umum; yaitu masyarakat yang tidak terikat dengan 

instansi apapun

b. Masyarakat yang terkoordinasi dalam suatu organisasi 

tertentu dalam mencari pengobatan umumnya, masyarakat 

tersebut selalu terikat dengan peratutan-peraturan yang telah 

dibuat oleh perusahaan dan tidak boleh menentukan Rumah 

Sakit yang diinginkan, dan

c. Masyarakat keluarga yang telah mempunyai langganan 

Rumah Sakit selalu berkonsultasi terlebih dahulu dengan 

dokter keluarga. 
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Berdasarkan hal tersebut, marketing menjadi angat penting 

dalam memasarkan produk layanan yang terdapat dalam 

organisasi Rumah Sakit tersebut dan setiap marketing tentunya 

dapat memberikan informasi mengenai pelayanan yang akan 

diberikan kepada konsumen.

Pada saat ini, Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat terdapat interaksi antar lingkungan dan 

keadaan di Rumah Sakit. Karena itu peran pemasaran sangat 

penting terhadap pelayanan yang akan diberikan oleh institusi 

tersebut yang tentunya akan berdampak pada layanan yang 

diberikan kepada konsumen. Kotler dan Clark (1987) menyarankan 

bahwa pemanfaatan jasa pelayanan menjadi penting yang harus 

dipahami oleh Marketing.

Pemasaran Rumah sakit sangat diperlukan dalam 

menjelaskan  produk pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit, 

dimana tujuan untuk dapat memberikan informasi seluas-

luasnya kepada konsumen/klien agar mereka dapat memahami 

produk layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit secara 

optimal. Selain itu, pentingnya peran pemasaran bagi Rumah 

Sakit tentunya akan berdampak pada kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh Rumah Sakit tersebut. Peran penting pemasaran 

tersebut seperti menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit 

atau klinik perawatan sejenis dengan prinsip kegiatan yang 

menyangkut image Rumah Sakit dengan memberikan informasi 

yang diperlukan oleh pelanggan.
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Berdasarkan prinsip dasarnya pengorganisasian pemasaran 

Rumah Sakit, keterlibatan manajemen organisasi Rumah Sakit 

yang berorientasi pada pengembangan customer oriented 

merupakan hal utama dalam pemasaran Rumah Sakit sebagai 

langkah nyata dalam pengembangan organisasi berbasis 

konsep pemasaran. Berdasarkan hal tersebut, pemasaran 

Rumah Sakit yang baik tentunya akan dapat membantu Rumah 

Sakit tersebut untuk dapat terus bertahan dalam persaingan 

yang tentunya akan berdampak pada kualitas pelayanan yang 

baik pula.

B. Mutu Pelayanan & Kepuasan Konsumen

Kepuasan pelanggan merupakan hal utama yang harus 

diupayakan serta dipenuhi oleh setiap penyedia layanan 

jasa institusi kesehatan seperti Rumah Sakit atau organisasi 

kesehatannya lainnya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari mutu 

serta kepuasan terhadap konsumen. Mutu merupakan harapan 

pelanggan yang penting untuk dilaksanakan oleh setiap organisasi 

yang diikuti oleh kepastian pelanggan (quality assurance) yang 

menggunakan jasa layanan tersebut. Menurut Widjaja (1993) 

yang menjelaskan bahwa peranan mutu sebagai langkah pertama 

memperbaiki posisi kompetitif, pangsa pasar, pendapatan dan 

kemampuan mendapatkan akseptasi. Hal ini tergambar pada 

manfaat mutu terpadu yang dikembangkan oleh Gabriel Pall, di 

bawah ini:
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GAMBAR 8.

MANAJEMEN MUTU TERPADU

(Sumber: Widjaja T. 1993)

Pemasaran (marketing) merupakan bagian strategi dalam 

pemasaran Rumah Sakit dan merupakan fungsi manajemen 

yang dapat mengidentifikasikan antara kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang menghasilkan produk layanan jasa untuk 

memuaskan permintaan yang menyebabkan terjadinya transaksi. 

Namun demikian, persaingan Rumah Sakit merupakan suatu 

hal yang sering terjadi dalam organisasi kesehatan sejenis. Hal 

ini karena organisasi tersebut bukan hanya fokus pada tujuan 

sosial untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan derajat 

kesehatan, namun juga tentunya tidak terlepas dari pendapatan 

yang akan diperoleh dari pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen.

Pelayanan kesehatan serta kebijakan pada organisasi Rumah 

Sakit sangatlah penting bagi institusi kesehatan tersebut. Kebijakan 
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tersebut merupakan ketentuan yang diharapkan untuk dapat 

menjadi pedoman serta petunjuk dalam melaksanakan program 

kegiatan organisasi dengan tujuan agar terjadi kelancaran serta 

keterpaduan dalam mewujudkan sasaran organisasi. Strategi 

tersebut tentunya akan sangat membantu organisasi dalam 

memasarkan produk unggulan Rumah Sakit. Menurut Thomas 

(2008) strategi pemasaran organisasi kesehatan tidak terlepas 

dari beberapa hal utama, seperti:

1. Produk yang ditawarkan serta pelayanan yang diterima oleh 

konsumen yang dapat menjadi daya tarik bagi konsumen 

dalam menggunakan jasa Rumah Sakit tersebut.

2. Penetapan harga yang terjangkau bagi masyarakat dengan 

memberikan layanan kesehatan yang berkualiats.

3. Place (tempat). Strategi ini merupakan bentuk penyampaian 

layanan serta bertujuan untuk dapat menjalin kerjasama 

dengan perusahaan lain sejenis.

4. Promosi layanan kesehatan yang terdapat pada Rumah 

Sakit merupakan strategi organisasi untuk dapat melakukan 

sosialisasi dengan perusahan rekanan yang tentunya tidak 

terlepas dari beberapa hal penting, sebagai berikut: 

a. Publikasi elektronik

b. Publikasi melalui media

c. Melakukan kegiatan seminar kesehatan mengikuti pameran 

kesehatan, dan

d. Melakukan kegiatan sosial.
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Berdasarkan hal tersebut, fungsi marketing seperti yang 

dijelaskan diatas tentunya tidak terlepas dari pernyataan 

yang diungkapkan oleh kloter (2003) yang diintisarikan oleh 

Supriyanto, dkk. (2010), bahwa marketing merupakan fungsi 

bisnis yang mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan yang 

belum terpenuhi (dari pelanggan), mengidentifikasikan dan 

mengukur daya tarik dan potensi dalam memperoleh profit. Oleh 

karena itu, kualitas pelayanan memfokuskan pada pentingnya 

memberikan pelayanan jasa yang dapat memuaskan pentingnya 

memberikan pelayanan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan 

konsumen. Kebutuhan dan keinginan pelanggan tentunya 

harus diketahui oleh marketing seperti komunikasi pemasaran 

dan kinerja karyawan dalam melayani konsumen pemasaran 

dan kinerja karyawan dalam melayani konsumen Rumah Sakit 

sehingga faktor yang berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya 

harapan pelanggan dapat diatasi (Anatan, 2008). Disisi lain, tidak 

terpenuhinya harapan pelanggan tentunya tidak telepas dari 

beberpa hal utama, seperti pelangan keliru menginformasikan 

layanan yang ingin diperoleh dari Rumah Sakit tersebut atau 

kinerja petugas kesehatan yang tidak dapat memberikan layanan 

kesehatan secara optimal. Beberapa penyebab utama tidak 

dapat terpenuhinya ekspektasi pelanggan diilustrasikan pada 

gambar yang paparkan oleh Mudie & Cottam (1999) yang dikutip 

oleh Tjiptono (2012) sebagai berikut.

GAMBAR 9.

PENYEBAB TIDAK TERPENUHINYA EKSPEKTASI PELANGGAN

Sumber: Muddie & Cottam (1999) (lihat: Tjiptono 2012)

Dengan tidak terpenuhinya harapan pelanggan seperti yang 

digambarkan oleh  Muddie & Cottam diatas terlihat jelas bahwa 

penyebab tidak terpenuhinya eskpektasi pelanggan tidak terlepas 

dari peran penting marketing dalam suatu organisasi seperti 

Rumah Sakit dalam pemenuhan kebutuhan konsumen tentunya 

tidak terlepas dari konsumen pemakai jasa layanan Rumah Sakit 

serta adanya kinerja yang tidak sesuai dengan standard operational 

procedure yang telah ditetapkan oleh manajemen Rumah Sakit 

Kinerja buruk karyawan 

Miskomunikasi Rekomendasi

Miskomunikasi Penyebab layanan oleh pesaing
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GAMBAR 9.

PENYEBAB TIDAK TERPENUHINYA EKSPEKTASI PELANGGAN

Sumber: Muddie & Cottam (1999) (lihat: Tjiptono 2012)

Dengan tidak terpenuhinya harapan pelanggan seperti yang 

digambarkan oleh  Muddie & Cottam diatas terlihat jelas bahwa 

penyebab tidak terpenuhinya eskpektasi pelanggan tidak terlepas 

dari peran penting marketing dalam suatu organisasi seperti 

Rumah Sakit dalam pemenuhan kebutuhan konsumen tentunya 

tidak terlepas dari konsumen pemakai jasa layanan Rumah Sakit 

serta adanya kinerja yang tidak sesuai dengan standard operational 

procedure yang telah ditetapkan oleh manajemen Rumah Sakit 

Kinerja buruk karyawan 
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Miskomunikasi Penyebab layanan oleh pesaing
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serta konsumen keliru mengkomunikasikan terhadap layanan 

yang diinginkan. Karena itu, pihak manajemen organisasi perlu 

memperhatikan masalah perbaikan kualitas yang tentunya dapat 

mengurangi biaya dan dapat sebagai teknik organisasi dalam 

mengembangkan daya saing perusahaan ke arah yang lebih baik. 

Harapan terhadap jasa tertentu yang bersifat individual dapat 

tercapai, seperti pelayanan yang diberikan Rumah Sakit dengan 

pelayanan paramedis yang terampil, cepat dan ramah yang 

tentunya akan berdampak pada harapan seseorang terhadap 

kepercayaan pada Rumah Sakit.

C.  Pentingnya Public Relation pada Rumah Sakit 

Public relation merupakan fungsi manajemen untuk membantu 

dana memelihara komunikasi serta membantu manajemen 

dalam kerjasama antara organisasi dengan konsumen. 

Pentingnya peranan public relation dalam organisasi kesehatan 

seperti Rumah Sakit merupakan upaya bentuk komunikasi 

persuasif terencana yang ditujukan untuk dapat mempengaruhi 

masyarakat dalam menyakinkan pemakai jasa layanan tersebut 

terhadap layanan yang diberikan.

Dalam menghadapi persaingan suatu organisasi seperti 

Rumah Sakit selain memiliki marketing yang handal, organisasi 

tersebut tentunya harus juga memilik tenaga Public Relation 

(Humas)  yang handal pula. Hal ini sangat diperlukan dalam 

produk layanan yang terdapat dalam Rumah Sakit tersebut. 

Namun demikian, marketing tidak sama dengan  public relation 
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walaupun marketing merupakan bagian dari fungsi manajemen 

yang mengidentifikasikan kebutuhan konsumen. Penerapan 

public relation yang tepat tentunya akan dapat membina 

hubungan kepercayaan baik dan bermanfaat bagi organisasi 

dalam membangun kepercayaan antara organisasi dengan 

konsumen pemakai jasa layanan Rumah Sakit. Hal ini sesuai 

dengan fungsi public relation yaitu berfungsi sebagai fungsi 

manajemen yang dapat membangun dan mempertahankan 

hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan 

publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan 

organisasi tersebut (Cutlip, dkk. 2009). 

Keberhasilan public relation tentunya sangat bergantung 

pada pandangan baik pula terhadap layanan Rumah sakit yang 

diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu, dalam menciptakan 

reputasi individu sebagai ahli di bidang yang dipilihnya, seorang 

public relation Rumah Sakit harus selalu berupaya membangun 

hubungan baik dengan masyarakat dan selalu menjaga hubungan 

baik dengan manajemen dalam menciptakan reputasi baik 

bagi Rumah Sakit, baik dengan cara meningkatkan kesadaran 

terhadap jasa yang ditawarkan maupun terhadap layanan dan 

menyelenggarakan program promosi untuk mencapai tujuan 

daru Rumah Sakit.

D. Mutu Layanan Kesehatan Rumah Sakit

Pengembangan pelayan yang diberikan Rumah Sakit dalam 

memenuhi standar pelayanan minimal merupakan hal penting 
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dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas 

bagi konsumen. Aktivitas pemberian layanan kesehatan yang 

baik tentunya akan berdampak pada pelayanan yang sempurna 

bagi Rumah Sakit, seperti pelayanan yang ramah dan sopan 

bagi seluruh karyawan serta dapat menjelaskan setiap produk 

Rumah sakit atau dengan cara memberikan salam/menayapa 

pasien dengan santun. Hal ini sangat diperlukan karena pada 

saaat ini perkembangan usaha Rumah Sakit semakin kompetitif. 

Namun demikian, setiap pelayanan tentunya dapat memberikan 

keunggulan-keunggulan dengan memberikan kepuasan dan 

kesetiaaan pelanggan (customer care)

Persaingan dalam pengembangan pelayanan yang kompetitif 

dengan didukung oleh informasi komunikasi dan informasi 

tentunya mendukung organisasi Rumah Sakit untuk mencari 

cara dalam mencapai keunggulan dan mutu organisasi yang 

berkualitas. Strategi yang untuk mencapai keunggulan tersebut 

tentunya tidak terlepas dari aspek pelayanan secara total. 

Total Quality Manajemen (TQM) mengarahkan pada setiap 

organisasi sebagai instrumen untuk menjawab tangan global 

tersebut. Menurut Anatan (2008) TQM merupakan suatu cara 

meningkatkan kinerja perusahaan secara trus menerus pada 

proses dalam setipa fungsi organisasi dengan menggunakan 

semua sumberdaya manusia yang tersedia.

Mutu layanan pada organisasi seperti Rumah Sakit tentunya 

akan membawa institusi ke arah perbaikan layanan yang lebih 

baik sehingga terciptanya kepuasan pelanggan secara total dan 
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terus menerus. Walaupun demikian, kepuasan yang diberikan 

kepada pelanggan bersifat abstrak, artinya bahwa setiap 

organisasi pemberi layanan kesehatan seperti Rumah Sakit 

tentunya harus dapat memberikan kualitas pelayanan yang 

baik sesuai dengan kebutuhan konsumen. Bahwa kepuasan 

konsumen terhadap jasa layanan yang diberikan konsumen 

merupakan bagian penting dalam pelayanan di Rumah Sakit dan 

pasien merupakan fokus penting dalam memberikan pelayanan. 

Pelayanan kesehatan tersebut tentunya tidak terlepas dari 

pelayanan yang memuaskan. Hal senada diungkapkan oleh 

Kuntjoro dan Djasri (2007) bahwa kepuasan merupakan respon 

pelanggan terhadap terhadap dipenuhinya kebutuhan dan 

harapannya, merupakan penilaian pelanggan terhadap produk 

dan pelayanan yang merupakan cerminan tingkat kenikmatana 

yang didapatkan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan harapan, 

termasuk didalamnya tingkat pemenuhan kepuasan dan 

harapan pelanggan. Karena itu tidaklah berlebihan bilamana 

pelanggan selalu menciptakan harapan-harapan layanan dengan 

membandingkan jada yang yang dipersepsikan oleh organisasi 

dengan jasa yang diharapkan. Parasuraman, Zeithaml dan 

Berry yang merumuskan model mutu jasa yang sesuai dengan 

harapan pelanggan yang dirumskan dalam menjadi syarat yang 

harus di terpenuhi dalam memberikan mutu jasa seperti yang 

terlihat pada gambar 2 diatas yang secara rinci dijabarkan oleh 

Kotler dan Keller (2007), sebagai berikut:
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a. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi 

manajemen dimana manajemen tidak paham dengan 

keinginan konsumen.

b. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesisikasi 

mutu jasa, dimana manajemen mungkin dapat memahami 

keinginan pelangganan, tetapi manajemen tidak menetapkan 

standar kinerja.

c. Kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyerahan 

jasa, yaitu karyawan kurang terlatih dan tidak dapat 

memenuhi standar kerja yang telah menjadi prosedur kerja 

manajemen.

d. Kesenjangan antara penyerahan jasa dan komunikasi 

eksternal. Harapan konsumen dipengaruhi oleh dipengaruhi 

oleh iklan dan tidak sesuai dengan harapan pelanggan.

e. Kesenjangan antara persepsi jasa dan jasa yang diharapkan, 

yaitu kesenjangan yang terjadi apabila konsumen tersebut 

memiliki persepsi keliru mengenai mutu pelayanan yang 

diberikan.

Mutu pelayanan yang dipaparkan diatas tentunya tidak 

bertentangan dengan penjelasan yang disampaikan olehTjiptono 

& Chandra (2001) bahwa kepuasan pelanggan tentunya akan 

berpengaruh terhadap shareholder value dan manfaat kepuasan 

pelanggan tentunya tidak terlepas dariloyalitas pelanggan. 

Mutu pelayanan Rumah Sakit tentunya harus diimbangi 
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dengan ekspektasi pelanggan dengan tujuan pelayanan yang 

diharapkan tentunya akan berdampak pada kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan pemahaman kepuasan dalam meningkatkan mutu 

layanan berdasarkan kepentingan, yaitu: 

a. Keandalan; yang merupakan kemampuan melaksanakan 

layanan yang dijanjikan secara tepat

b. Daya tanggap; yaitu kesediaan membantu pelanggan dan 

memberikan jasa pelayanan yang sesuai dengan harapan 

pelanggan

c. Jaminan; kemampuan pegawai dalam menyampaikan 

kepercayaan dan keyakinan

d. Empati; kesediaan memberikan perhatian yang mendalam 

kepada setiap pelanggan, dan

e. Mampu menunjukkan bukti fisik kebutuhan pelayanan seperti 

peralatan modern atau fasilitas secara visual menjadi daya 

tarik pelanggan.

Ekspektasi pelanggan bersifat dinamis dan selalu berubah 

dari waktu ke waktu seiring dengan semakin banyaknya informasi 

yang diterima pelanggan dan semakin bertambah pengalamanya. 

Zeithaml, dkk (2006) yang diintisarikan oleh Tjiptono (2012), 

tiga hal penting yang diharapkan dalam pemenuhan kebutuhan 

pelanggan, yaitu explicit service promises, implicit service promise, 

Adapun ketiga hal tersebut dapat dilihat dalam rangkuman 

strategi respon ekspektasi pelanggan di bawah ini :
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TABEL 1. 

STRATEGI MERESPON DETERMINAN EKSPEKTASI PELANGGAN

Faktor-Faktor Yang Dapat 
Dikendalikan

Strategi Untuk Meresponnya

Explicit Service Promises

• Membuat janji yang 
realistis dan akurat yang 
mencerminkan layanan yang 
benar-benar disampaikan, 
bukan versi ideal dari sebuah 
layanan 

• Meminta contact people 
untuk memberikan umpan 
balik terhadap janji akurat 
yang dibuat dalam iklan dan 
personal selling

• Menghindari perang harga 
atau perang iklan dengan 
para pesaing, karena hal itu 
hanya akan mengalihkan fokus 
pelanggan dan menaikkan janji 
pada pelanggan lebih tinggi 
daripada level atau batas yang 
dapat diberikan perusahaan

• Menformalkan janji layanan 
dengan memberikan janji 
layanan yang menfokuskan 
karyawan perusahaan pada 
janji tersebut dan memberikan 
umpan balik mengenai 
seberapa banyak janji yang 
tidak dapat ditepati.
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Implicit service promises

• Mengupayakan agar aspek 
fisik layanan segera akurat 
mencerminkan jenis dan 
tingkat layanan yang diberikan.

• Mengupayakan agar harga 
dapat disesuaikan bila 
perusahaan memberikan 
kinerja layanan yang lebih 
tinggi pada atribut-atribut yang 
dipersepsikan penting oleh 
pada pelanggan.

Enduring Service Intensifiers

• Menggunakan riset 
pasar untuk menentukan 
sumber dari delivery servis 
expectations dan kebutuhan 
mereka.

• Memusatkan strategi 
periklanan dan pemasaran 
pada cara layanan 
memuaskan focal custumers 
guna memuaskan kebutuhan 
influencing customers 
(pelanggan yang berpotensi 
mempengaruhi opini dan 
pilihan konsumen lain)

• Menggunakan riset pasar 
untuk menentukan filosofi 
layanan personalpara 
pelanggan dan memanfaatkan 
informasi tersebut 
dalam perancangan dan 
penyampaian layanan.
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Pandangan terhadap ekspetasi pelanggan di atas 

menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan terbentuk dari sikap 

konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

Rumah Sakit. Hal ini tentunya tidak terlepas dari ekspektasi 

kopnsumen dan manfaat  yang diterima. Karena itu setiap 

organisasi yang memberikan layanan tentunya harus selalu 

berupaya agar dapat melakunan monitoring dan penilaian 

kinerja sebagai proses yng dilakukan serta selalu mengupayakan 

agar aspek pelaynan yng diberikan kepada konsumen dapat 

mencerminkan jenis dan tingkat pelayanan yang diberikan  oleh 

pelanggan di Rumah Sakit serta dapat menggunakan riset pasar 

untuk menentukan pelayanan dan kebutuhan yang dibutuhkan 

oleh klien Rumah Sakit tersebut.

E. Pengembangan Kompetensi Kesehatan Menuju 
Masyarakat Sehat

Penyelenggaraan kesehatan merupakan salah satu kewajiban 

pemerintah untuk memenuhi hak dasar masyarakat. Sarana dan 

prasarana kesehatan yang dibangun pemerintah hendaknya 

dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat dengan satu 

kesadaran bahwa mewujudkan masyarakat yang sehat adalah 

tanggung jawab kolektif. Tujuan utama dari promosi maupun 

implementasi kesehatan adalah mewujudkan masyarakat yang 

sehat.

Rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan menempati 

posisi yang penting dalam konteks promosi kesehatan. 
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Ketatnya persaingan dalam memberikan pelayanan, bukan 

hanya ditentukan oleh lengkapnya sarana maupun prasarana 

Rumah Sakit tesebut, tetapi juga persaingan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas demi memenuhi 

kebutuhan konsumen. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

Kesehatan di Rumah Sakit secara profesional dan bermutu, 

Rumah Sakit tentunya perlu menetapkan strategi yang tepat. 

Untuk menjamin kelangsungan hidup intitusi Rumah Sakit, 

pengembangan kompetensi organisasi sangat diperlukan dalam 

upaya menciptakan keunggulan melalui strategi kompetisi yang 

baik agar terwujud kepuasan dan loyalitas konsumen.

Dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggan 

Rumah Sakit, fungsi dan tugas marketing dan public relation 

sangat penting dalam menghadapi persaingan pemberian 

pelayanan kesehatan. Marketing sangat diperlukan untuk dapat 

memasarkan produk unggulan pelayanan yang akan diberikan 

di Rumah Sakit, sementara itu, peran public relation merupakan 

bagian dari manajemen yang selalu mengidentifikasikan 

kebutuhan konsumen. Berdasarkan hal tersebut diatas, faktor 

penyebab terjadinya tidak terpenuhinya ekspektasi pelanggan 

tentunya tidak terlepas dari peran penting marketing dan 

public relation dalam suau organisasi Rumah Sakit yang 

dapat memberikan kebutuhan kepada konsumen serta untuk 

menghindari terjadinya miskomunikasi konsumen dalam 

menafsirkan program layanan yang disampaikan oleh marketing 

atau public relation rumah sakit kepada konsumen.
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Mutu merupakan hal utama yang harus menjadi perhatian 

terhadap kepuasan bagi pelanggan Rumah Sakit Respon pelanggan 

dipenuhinya kebutuhan dan harapannya tentunya merupakan 

penilaian pelanggan terhadap pelayanan serta merupakan 

cerminan pemenuhan kebutuhan dan harapan pelanggan. Oleh 

karena itu, marketing dan public ration harus berupaya maksimal 

dalam mengelola fakto-faktor penyebab terjadinya miskomunikasi 

dengan konsumen dengan memperhatikan keinginan konsumen 

serta hak pelayanan yang diterimanya.



BAGIAN V





STRATEgI PEMASARAN            
ORgANISASI KESEHATAN

A. Framework Pemasaran Layanan Kesehatan

Pemasaran pada organisasi kesehatan sangat penting dalam 

upaya penyampaian pesan kesehatan yang diperuntukkan 

pada konsumen pengguna kesehatan tersebut. Tujuannya agar 

sasaran yang diharapkan oleh organisasi kesehatan tersebut 

dapat menjadi target utama agar produk yang akan dipasarkan 

mudah diterima dengan baik yang pada akhirnya menjadi 

kebutuhan bagi konsumen. Berdasarkan hal tersebut maka 

strategi pemasaran yang baik tentunya akan berdampak pula 

pada tingginya minat konsumen terhadap produk kesehatan 

yang ditawarkan organisasi dan akan berdampak pula dengan 

kepuasan produk yang ditawarkan oleh unit pemasaran.

Strategi yang digunakan oleh pemasaran dalam memasarkan 

produk kesehatan yang dimiliki oleh organisasi tentunya 
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tidak terlepas dari bagaimana marketer tersebut mampu 

menarik minat konsumen untuk mengetahui produk yang 

ditawarkan, baik produk tersebut ditawarkan secara langsung 

pada konsumen, melalui iklan maupun promosi lainnya yang 

tujuannya dapat menggugah konsumen dapat mengetahui 

produk yang ditawarkan dan menggunakannya. Philip Kotler, 

dkk. (2008) menyarankan bahwa unit pemasaran memegang 

peranan yang sangat strategis dalam membantu konsumen. 

Disisi lain, pemasaran dapat membantu memberikan informasi 

mengenai sistem pelayanan kesehatan, komunikasi, dan 

memberikan nilai tambah bagi konsumen yang menjadi target 

pemasaran layanan kesehatan tersebut. 

Kotler lebih jauh menambahkan bahwa selain peran 

pemasaran sangat penting, karena setiap organisasi kesehatan 

harus selalu memiliki karakteristik organisasi yang khas. 

Untuk lebih jelasnya mengenai strategi pemasaran organisasi 

kesehatan yang ditawarkan penyedia layanan kesehatan dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini.
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GAMBAR 10.

FRAMEWORK PENYEDIA LAYANAN 

Sumber: Kotler, Philip (2008)

Penyedia layanan kesehatan yang tampak pada gambar 

diatas, menurut pemahaman  Kotler bahwa pelayanan terdiri 

dari beberapa tingkatan dan saling terkait antara satu dengan 

lainnya. Tujuannya untuk dapat memberikan pelayanan yang 

baik bagi konsumen serta pengguna layanan kesehatan lain yang 

telah dipasarkan organisasi kesehatan, seperti halnya pelayanan 

kesehatan yang terdapat pada Rumah Sakit atau pelayanan 

kesehatan sejenis lainnya. Hal ini sangat tergantung pula pada 

pelayanan yang diberikan kepada konsumen sebagai pengguna 

jasa kesehatan atau layanan kesehatan yang diberikan oleh 

organisasi kesehatan.
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B. Paradigma Promosi Kesehatan

Paradigma promosi kesehatan dalam suatu organisasi 

pelayanan merupakan rangkaian organisasi yang sifatnya 

mendasar serta dapat mempengaruhi lingkungan organisasi. 

Paradigma kesehatan yang terdapat pada organisasi kesehatan, 

umumnya meliputi teori, aplikasi dan solusi yang tujuannya dapat 

menjadi model promosi efektif dan tentunya sangat diperlukan 

oleh konsumen pengguna layanan kesehatan. 

Promosi kesehatan yang menerapkan model paradigma 

tersebut sangat efektif dalam memasarkan produk layanan yang 

ditawarkan, selain efisien juga dapat menjawab pokok persoalan 

yang terjadi pada konsumen dengan promosi organisasi dapat 

menjabarkan secara rinci mengenai solusi yang tepat untuk 

mengatasi persoalan yang terjadi pada konsumen. Teknik ini 

dapat pula mempengarihi perilaku konsumen, seperti merubah 

pemahaman konsumen pada arah yang sesuai dengan  yang 

diharapkan organisasi maupaun konsumen dan yakin dengan 

produk yang dipasarkan organisasi. Selain itu sebagai dukungan 

sosial atau pemberdayaan konsumen untuk selalu menggunakan 

layanan yang ditawarkan organisasi. 

Keefektifan komunikasi antara penyedia layanan kesehatan 

dengan konsumen sejalan dengan makna yang jabarkan 

oleh S. Jr, Richard dan Epstein, R. M. yang intisarikan oleh 

Glanz, Karen (2008) bahwa penyedia layanan kesehatan 

membutuhkan model kominikasi yang dapat mempengaruhi 
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konsumen sebagai pengguna jasa layanan kesehatan efektif 

yang ditawarkan organisasi penyedia kesehatan atau provider 

layanan kesehatan. Model ini tentunya dapat menjadi kontrol 

bagi penyedia layanan untuk dapat mengkomunikasikan produk 

yang ditawarkan kepada konsumen atau sebagai rujukan 

pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat sebagai pengguna 

jasa. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan gambar, 

sebagai berikut:

GAMBAR 11.

KOMUNIKASI KESEHATAN MODEL GLANZ

 (Sumber: Glanz, Karen, 2008)
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Mencermati model komunikasi kesehatan tersebut 

menunjukkan bahwa diperlukan komunikasi yang baik pelanggan, 

baik komunikasi langung secara kepada konsumen maupun 

komunikasi tidak langsung yang pada tujuan agar konsumen 

tersebut dapat memahami terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh organisasi kesehatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, 

pelayanan dan kepuasan terhadap konsumen merupakan 

bagian yang saling berkaitan. Kotler (1997) menyarankan 

bahwa intensitas pelayanan dan kepuasan yang diberikan oleh 

organisasi kesehatan sangat tergantung pada bagimana peran 

pemasaran dalam menyakinkan produk layanan yang diberikan 

oleh organisasi, serta kebutuhan terhadap produk/ layanan  yang 

diperlukan oleh konsumen.

Dalam pemenuhan layanan kesehatan yang diperlukan 

oleh konsumen, strategi promosi pada setiap organisasi 

kesehatan sangat diperlukan. Strategi tersebut dibutuhkan 

untuk mendapatkan konsumen  yang sesuai harapan. Tjiptono 

(2011) yang mengadopsi strategi bisnis model Fornell (1992) 

dikatakan bahwa penerapan strategi bisnis tentunya tidak 

terlepas dari dua hal utama, yaitu dengan mengkombinasikan 

antara strategi ofensif dan defensif. Strategi ofensif diperlukan 

untuk mendapatkan pelanggan baru dan strategi defensif untuk 

mengurangi konsumen beralih ke pelanggan lain.  

Strategi promosi diperlukan untuk dapat menjelaskan produk 

atau layanan yang dibutuhkan oleh konsumen yang tentunya 
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akan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen itu sendiri. 

Strategi ini sangat diperlukan oleh organisasi kesehatan untuk 

berupaya merebut pelanggan sesuai dengan harapan organisasi. 

Kepuasan pelanggan yang diberikan oleh organisasi kesehatan 

terhadap produk layanan tentunya merupakan kepuasan 

pelanggan yang sifatnya jangka panjang dan sangat dibutuhkan 

komitmen terhadap pelayanan tersebut. Disisi lain, edukasi 

pelanggan sangat diperlukan untuk menunjang kesuksesan 

organisasi. Berdasarkan hal tersebut, Kotler (Tjiptono, 2011) 

mengatakan bahwa ekspektasi pelanggan dibentuk dan 

didasarkan pada sejumlah faktor, seperti pengalaman masa 

lalu, opini konsumen atau kerabat, serta informasi dan janji-janji 

perusahaan serta para pesaing usaha. Berdasarkan harapan  

tersebut, Hasan (2013) menjelaskan beberapa hal yang berkaitan 

dengan harapan pelanggan, sebagai berikut:

1. Equitable performance (normative performance, effort versus 

outcome; should expectation deserved expectation), yakni 

penilaian normatif atas kinerja yang seharusnya diterima 

pelanggan berbanding biaya dan usaha yang telah dicurahkan 

untuk membeli dan mengkonsumsi produk.

2. Ideal performance (optimum versus actual performance, ideal 

expectation memiliki explanatory power lebih baik dalam 

menjelaskan proses kepuasan pelanggan, desired expectation), 

yaitu tingkat kinerja optimum yang diharapkan oleh seseorang 

konsumen.
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3. Expected performance (realistic versus actual performance, will 

expectation; predictive expectation), yaitu tingkat kinerja yang 

diperkirakan atau yang paling diharapkan-disukai konsumen 

(what the performance probably will be). 

Berdasarkan harapan tersebut, harapan konsumen sebagai 

pengguna jasa pelayanan akan selalu berkembang sesuai dengan 

perubahan lingkungan dan bertambahnya pengalaman bagian 

pemasaran yang pada akhirnya akan berpengaruh pula terhadap 

tingkat kepuasan yang dirasakan pengguna jasa pelayanan 

tersebut. Karena itu, kepuasan dari konsumen dimaknai sebagai 

keyakinan konsumen terhadap produk layanan yang ditawarkan 

dan pelayanan yang akan diperoleh konsumen sebagai pengguna 

jasa pelayanan tersebut.

C. Target Pelanggan  

Pada dasarnya konsumen kesehatan merupakan target pasar 

utama bagi organisasi kesehatan dimana dalam masyarakat 

terdapat pula kelompok-kelompok yang membutuhkan pelayanan 

kesehatan tersebut. Dalam strategi pengembangan pemasaran 

kesehatan, target pasar merupakan sebagai salah satu alat 

kontrol yang merupakan fungsi organisasi dalam memasarkan 

produk layanan kesehatan yang akan diberikan kepada pengguna 

jasa layanan kesehatan tersebut. Tujuannnya agar konsumen 

sebagai target bagi organisasi penyedia layanan kesehatan 

tersebut dapat mengetahui jenis produk atau layanan yang akan 

diperoleh dari pemasaran yang disampaikan kepada pengguna 
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pelayanan. Berdasarkan sasaran tersebut, organisasi kesehatan 

sebelum memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen 

kesehatan tersebut tentunya sudah melakukan segmentasi 

layanan yang dibutuhkan sehingga harapan yang dibutuhkan oleh 

pelanggan dapat terpenuhi dengan cara mengkaji, mengamati 

serta mengevaluasi keinginan kelompok pengguna jasa layanan. 

Peran pemasaran layanan kesehatan harus dapat 

mengembangkan inovasi pemasaran dan pelayanan yang 

dibutuhkan konsumen, seperti memilih segmen pasar yang 

produktif. Organisasi kesehatan selalu diharapkan berupaya 

mencari pasar yang diperlukan oleh konsumen. Hal ini dapat 

dilihat pada penjelasan yang ilustrasikan oleh Berkowitz (2006) 

bahwa bagian pemasaran dapat mencari strategi yang mampu 

meyakinkan konsumen terhadap produk atau layanan yang 

ditawarkan oleh organisasi kesehatan, seperti yang terlihat pada 

gambar pengembangan pemasaran pelayanan kesehatan di 

bawah ini.

GAMBAR 12.

BAURAN PENGEMBANGAN PEMASARAN KESEHATAN

 
 
 

Sumber: Diadopsi dari Berkowitz, 2006)
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Pengembangan pemasaran bagi organisasi kesehatan 

sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang akan diperoleh 

konsumen sebagai pengguna layanan kesehatan tersebut. Disisi 

lain, pembiayaan juga merupakan hal penting yang tidak bisa 

terpisahkan dengan pelayanan yang akan diperoleh konsumen. 

Sebagai organisasi kesehatan yang fungsinya memberikan 

pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, institusi 

kesehatan tentunya dapat memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan harapan pengguna jasa layanan kesehatan. Menurut 

Sunyoto (2013), terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi 

pilihan konsumen, sebagai berikut:

1. Konsumen individual. Dimana pilihan untuk membeli suatu 

produk dengan merek tertentu dipengaruhi oleh hal-hal 

yang ada pada diri konsumen seperti kebutuhan, persepsi 

terhadap karakteristik merek, sikap, kondisi demografis, 

gaya hidup dan karakteristik kepribadian individu akan 

mempengaruhi pilihan individu terhadap berbagai alternatif 

merek yang tersedia.

2. Lingkungan yang mempengaruhi konsumen. Pilihan 

konsumen terhadap merek dipengaruhi oleh lingkungan yang 

mengintarinya, ketika konsumen melakukan pembelian suatu 

merek produk, mungkin didasari oleh banyak pertimbangan. 

Sebagai ilustrasi, seseorang membeli suatu merek produk 

karena meniru teman atau juga mengkin karena tetangga telah 

lebih dahulu membeli
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3. Stimuli pemasaran atau strategi pemasaran. Dalam hal 

ini pemasar berusaha mempengaruhi konsumen dengan 

menggunakan stimuli-stimuli pemasaran seperti iklan dan 

sejenisnya agar konsumen bersedia memilih merek produk yang 

ditawarkan. Strategi pemasaran yang lazim dikembangkan 

oleh pemasar, yaitu yang berhubungan dengan produk apa 

yang akan ditawarkan, penentuan harga jual produk, strategi 

promosi, dan bagaimana melakukan distribusi produk kepada 

konsumen.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dibutuhkan strategi 

perencanaan yang mampu mengembangkan rencana organisasi 

yang sesuai dan sangat diperlukan oleh konsumen sebagai 

pengguna jasa pelayanan. Hal ini dapat dilihat pada variabel 

segmen konsumen model Philip Kotler dibawah ini:

TABEL 2. 
VARIABEL PEMASARAN YANG MEMPENGARUHI SEGMEN PASAR

Letak Geografis •	 Bangsa atau Negara

•	 Negara atau Wilayah

•	 Kota 

•	 Cuaca

Demografi •	 Usia, jenis kelamin

•	 Pendapatan, pendidikan

•	 Jumlah anggota Keluarga

•	 Pekerjaan

•	 Kebangsaan

•	 Kelas sosial dalam masyarakat
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Psychographic •	 Gaya hidup

- Aktivitas

- Kegemaran

- Opini/ pendapat

•	 Personal

•	 Nilai

Kebiasaan •	 Kebiasaan sehari-hari

•	 Keuntungan

•	 Status

Sumber: Kotler, Philip (2008)

Berdasarkan segmen pasar, letak geografis, demografi, 

Psychographic dan perilaku masyarakat dapat menjadi penentu 

bagi organisasi dalam upaya memasarkan produk atau layanan 

yang akan diberikan kepada konsumen. Berdasarkan hal 

tersebut, proses perencanaan, penciptaan dan penyampaian 

jasa merupakan langkah komprehensif dan integratif yang 

tentunya dapat mempengaruhi pasar. Tjiptono dan Chandra 

(2011) memahami bahwa penetapan tujuan dan sumber daya 

organisasi akan mempengaruhi analisis peluang pasar yang bisa 

dimanfaatkan dan analisis alokasi sumber daya organisasi  dalam 

rangka mengoptimalkan peluang pasar yang tersedia. Lebih 

jauh dijelaskan bahwa analisis peluang pasar akan menentukan 

langkah penetapan konsep jasa strategik yang diterjemahkan ke 

dalam positioning pasar dan diimplementasikan dalam konsep 

pemasaran jasa. Sementara itu, analisis alokasi sumber daya 

akan memandu keputusan menyangkut perancangan konsep jasa 

strategik dan konsep operasi jasa. Dengan demikian, target pasar 

diperlukan untuk memudahkan peran pemasar dapat menjelaskan 

produk layanan yang akan diberikan kepada calon konsumen 

sesuai dengan harapan. Berdasarkan pemahaman tersebut lima 

langkah yang berkaitan dengan  proses targeting, yaitu:

GAMBAR 13.

LIMA LANGKAH PROSES TARGETING

                         

Sumber: Tjiptono (2012)

1. Menentukan kriteria pengukuran daya tarik pasar dan posisi kompetitif

2. Menentukan bobot bagi faktor-faktor daya tarik pasar dan posisi kompetitif untuk merefleksikan tingkat kepentingan relatif setiap faktor

3.  Menilai posisi saat ini setiap pasar sasaran potensial berdasarkan masing-masing faktor

4.  Memproyeksikan posisi masa datang setiap pasar berdasarkan ekspektasi trend lingkungan, pelanggan, dan persaingan

5. Memilih segmen yang akan dijadikan pasar sasaran
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Kelima langkah tersebut diatas tujuan utamanya tidak 

terlepas dari bagaimana konsumen sebagai pengguna 

pelayanan dapat tertarik dengan produk atau layanan yang 

ditawarkan oleh suatu organisasi yang direfleksikan dengan 

tingkat kepentingan bagi pengguna jasa layanan yang tentunya 

menjadi sasaran pasar yang potensial serta menjadi tolak ukur 

pemasaran produk layanan di masa yang akan datang.

Ketertarikan terhadap produk layanan yang ditawarkan 

oleh pemasar kepada konsumen, tidak terlepas dari perilaku 

konsumen itu sendiri dan tersedianya variabel pendukung untuk 

mempengaruhi konsumen untuk tetap selalu menggunakan 

pelayanan yang dipasarkan oleh organisasi pemberi 

layanan. Model perilaku konsumen yang sesuai dengan 

pandangan diatas, Sunyoto (2013) menyarankan pemasaran 

produk layanan dengan menggunakan pendekatan model 

perilaku Howard Sneth. Model ini dipakai untuk membantu 

dalam menerangkan dan memahami perilaku konsumen 

meskipun tidak dapat meramalkan secara tepat. Untuk dapat 

menghasilkan input dan output tertentu, maka diperlukan 

adanya informasi dan proses pengambilan keputusan yang 

melibatkan motivasi, persepsi dan proses belajar seseorang. 

Adapun elemen pokok perilaku model Howard Sneth, sebagai 

berikut:

a. Input. Variabel input ini berupa dorongan yang ada dalam 

lingkungan konsumen. Dorongan ini meliputi dorongan 

komersial, yaitu dorongan signifikasi yang berupa merek 
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dan dorongan simbolik yang meliputi hal-hal yang 

berhubungan dengan kegiatan periklanan perusahaan.

b. Susunan hipotesis. Merupakan proses interen dan 

konsumen yang menggambarkan proses hubungan 

antara input dan output pembelian. Susunan hipotesis 

terdri dari dua bagian yaitu susuan pengamatan dan 

susunan belajar.

c. Output. Adalah variabel tenggapan yang berupa keputusan 

untuk membeli. Tujuannya adalah kecenderungan 

konsumen untuk membeli merek yang paling disukai.

d. Variabel-variabel eksogen: variabel ini meliputi pentingnya 

pembelian, sifat kepribadian, status keuangan, batasan 

waktu, faktor sosial dan organisasi, kelas sosial dan 

kebudayaan.

Pemahaman diatas sangat tergantung pada konsumen 

pengguna jasa pelayanan pada  lingkungan tertentu yang 

cenderung selalu menggunakan produk yang paling disukai, 

serta dipasarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

Kemampuan konsumen dalam membeli dan mempergunakan 

pelayanan yang ditawarkan oleh pemasar, kualitas dan 

pelayanan merupakan hal penting yang harus  dipertimbangkan 

oleh organisasi pemberi layanan. Berdasarkan hal tersebut, 

Notoatmodjo (2010) menyarankan dua kategori pelayanan 

kesehatan berdasarkan sasaran dan orientasinya, sebagai 

berikut:
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1. Kategori yang berorientasi pada publik (masyarakat). 

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kategori publik 

terdiri dari sanitasi lingkungan (air bersih, sarana pembuangan 

limbah, baik limbah padat maupun cair, imunisasi, dan 

perlindungan kualitas udara, dan sebagainya). Pelayanan 

kesehatan masyarakat lebih diarahkan langsung ke arah 

publik ketimbang ke arah individu-individu yang khusus. 

Orientasi pelayanan kesehatan publik ini adalah pencegahan 

(preventif) dan peningkatan (promotif).

2. Kategori yang berorientasi pada perorangan (pribadi). 

Pelayanan kesehatan pribadi adalah langsung ke arah individu, 

yang pada umumnya mengalami masalah kesehatan atau 

penyakit. Orientasi pelayanan kesehatan individu ini adalah 

penyembuhan dan pengobatan (kuratif), dan pemulihan 

(rehabilitatif) ditujukan langsung kepada pemakai pribadi 

(individual consumer). 

Pengukuran penggunaan pelayanan kesehatan tentunya tidak 

terlepas dari kerangka kerja yang dikembangkan oleh Anderson 

dan Newman yang diintisarikan oleh Notoatmodjo, menjadi tiga 

faktor-faktor penentu (determinan) dan pelayanan kesehatan. 

Adapun penggunaaan layanan kesehatan yang dikembangkan 

tersebut, yakni:

1. Tujuan penggunaan pelayanan kesehatan. Anderson dan 

Newman menjelaskan bahwa model penggunaan pelayanan 
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kesehatan ini dapat membantu/memenuhi satu atau lebih 

dari lima (5) tujuan, sebagai berikut:

a. Untuk melukiskan hubungan kedua belah pihak antara 

faktor penentu dari penggunaan pelayanan kesehatan,

b. Untuk meringankan peramalan kebutuhan masa depan 

pelayanan kesehatan,

c. Untuk menentukan ada atau tidak adanya pelayanan dari 

pemakaian pelayanan kesehatan yang berat sebelah,

d. Untuk menyarankan cara-cara memanipulasi kebijaksanaan 

yang berhubungan dengan variabel-variabel agar memberi-

kan perubahan-perubahan yang diinginkan,

e. Untuk menilai pengaruh pembentukan program atau 

proyek-proyek pemeliharaan/perawatan kesehatan yang 

baru.

2. Model-model struktur sosial (social structure models)

Model ini berkaitan dengan keberadaan sosial dari individu 

maupun keluarga di dalam masyarakat. Pelayanan kesehatan 

yang digunakan adalah merupakan aspek yang berhubungan 

dengan gaya hidup masing-masing individu ataupun keluarga 

dalam kedudukan sosial tertentu. Pelayanan kesehatan 

digunakan ditentukan oleh lingkungan sosial, fisik, dan 

psikologis. Pendekatan struktur sosial ini didasarkan pada 

asumsi bahwa orang-orang dengan latar belakang struktur 

sosial yang bertentangan akan menggunakan pelayanan 

kesehatan dengan cara yang tertentu.
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3. Model-model sosial psikologis (psychological models). Dalam 

model ini tipe variabel yang dipakai adalah ukuran dari sikap 

dan keyakinan individu, yang terdiri dari 4 (empat) ketegori, 

sebagai berikut:

a. Pengertian kerentanan terhadap penyakit,

b. Pengertian keseluruhan dari penyakit,

c. Keuntungan yang diharapkan dari pengambilan tindakan 

dalam menghadapi penyakit,

d. Kesiapan tindakan individu.

Masalah utama model ini yaitu menganggap suatu mata 

rantai sebagai penyebab langsung antara sikap dan perilaku 

yang belum dapat dijelaskan.

4. Model sumber keluarga (family resource models). Model ini 

menggunakan variabel bebas yaitu dengan pendapatan 

keluarga, cakupan asuransi keluarga atau sebagai anggota 

suatu asuransi kesehatan dan pihak yang membiayai 

pelayanan kesehatan keluarga dan sebagainya. Karakteristik 

ini untuk mengukur kesanggupan dari individu atau keluarga 

untuk memperoleh pelayanan kesehatan mereka.

5. Model sumber daya masyarakat (community resource 

models). Model yang digunakan adalah penyediaan pelayanan 

kesehatan dan sumber-sumber di dalam masyarakat. 

Model ini merupakan suplai ekonomis yang berfokus pada 

ketersediaan sumber-sumber kesehatan pada masyarakat 

setempat.
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6. Model organisasi (organization model). Model ini menggunakan 

variabel sistem pelayanan kesehatan, yaitu:

a. Gaya (style) praktik pengobatan (sendiri, rekanan atau 

kelompok)

b. Sifat (nature) dari pelayanan tersebut (membayar langsung 

atau tidak)

c. Letak dari pelayanan (tempat pribadi, Rumah Sakit atau 

klinik)

d. Petugas kesehatan yang pertama kali kontak dengan 

pasien (dokter, perawat).

7. Model sistem kesehatan. Model ini mengintegrasikan keenam 

model terdahulu ke dalam model yang lebih sempurna. Untuk 

itu, demografi, ciri-ciri struktur sosial, sikap dan keyakinan 

individu atau kelaurga, sumber-sumber di dalam masyarakat 

dan organisasi pelayanan kesehatan yang ada digunakan 

bersama dengan faktor-faktor yang berhubungan seperti 

kebijaksanaan dan struktur ekonomi pada masyarakat yang 

lebih luas.

8. Model kepercayaan kesehatan (the health belief model). Model 

ini merupakan bentuk penjabaran dari model sosio-psikologis. 

Munculnya model ini didasarkan pada kenyataan bahwa 

problem kesehatan ditandai oleh kegagalan-kegagalan orang 

atau masyarakat untuk menerima usaha-usaha pencegahan 

dan penyembuhan penyakit yang diselenggarakan oleh 

provider. 
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GAMBAR 14.

HEALTH BELIEF MODEL (MODEL KEPERCAYAAN KESEHATAN)

(Sumber: Notoatmodjo, 2010)

9. Model sistem kesehatan (health system model. Model ini 

dikembangkan oleh Anderson yang merupakan model 

kepercayaan kesehatan. Model ini mengutamakan 3 (tiga) 

kategori utama dalam pelayanan kesehatan, yakni:

a. Karakteristik predisposisi (predisposing characteristic). 

Karakteristik yang digunakan untuk menggambarkan fakta 

bahwa setiap individu mempunyai kecenderungan untuk 

menggunakan pelayanan kesehatan yang berbeda-beda. 

Variable demografis (umur, jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis). Variable sosial psikologis (peer dan reference groups, keperibadian, pengalaman sebelumnya). Variabel struktur (kelas sosial, akses ke pelayanan kesehatan, dsb. 

Kecenderunagan yang dilihat (perceived) mengenai gejala penyakit. Syaratnya yang dilihat mengenai gejala dan penyakit

Manfaat yang dilihat dari pengambilan tindakan dikurangi biaya (rintangan) yang dilihat dari pengambilan

Ancaman yang dilihat mengenai gejala dan penyakit

Pendorong (cues) untuk bertindak (promosi media massa, peringatan dari dokter, artikel surat kabar/majalah) 

Kemungkinan mengambil tindakaan tepat untuk perilaku sehat
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Hal ini disebabkan oleh adanya ciri individu yang terbagi 

menjadi 3 kelompok. 

b. Ciri-ciri demografi, seperti jenis kelamin dan umum,

c. Struktur sosial, seperti pendidikan, pekerjaan, suku/ras, dan 

sebagainya,

10. Manfaat kesehatan, seperti keyakinan bahwa pelayanan 

kesehatan dapat menolong proses penyembuhan penyakit.

a. Karakteristik pendukung (enabling characteristic). 

Karakteristik yang mencerminkan predisposisi untuk 

menggunakan pelayanan kesehatan.

b. Karakteristik kebutuhan (need characteristic). Faktor yang 

memungkinkan untuk mencari pengobatan dapat terwujud 

di dalam tindakan apabila itu dirasakan sebagai kebutuhan.

Penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sangat 

diperlukan dalam menciptakan masyarakat yang sehat. Dalam 

menggunakan pelayanan kesehatan, setiap individu memiliki 

kebutuhan yang berbeda-beda, serta kemampuan konsumen 

dalam mempergunakan pelayanan yang ditawarkan oleh pemasar. 

Karena itu dibutuhkan informasi kesehatan yang sesuai dengan 

harapan konsumen. Herlambang dan Murwani (2012) merinci 

informasi tersebut, sebagai berikut: 

1. Informasi kesehatan mencakup seluruh data yang terkait 

dengan kesehatan, baik yang berasal dari sektor kesehatan 

ataupun berbagai sektor pembangunan lainnya, 



104   Dr. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS.

2. Informasi kesehatan mendukung proses pengambilan 

keputusan diberbagai jenjang administrasi kesehatan, 

3. Informasi kesehatan disediakan sesuai dengan kebutuhan 

informasi untuk pengambilan keputusan, 

4. Informasi kesehatan yang disediakan harus akurat dan disajikan 

secara cepat dan tepat waktu dengan mendayagunakan 

teknologi informasi dan komunikasi,

5. Pengelolaan informasi kesehatan harus dapat memadukan 

pengumpulan data melalui cara-cara rutin (yaitu pencatatan 

dan pelaporan) dan cara-cara non rutin (yaitu survei, dan lain-

lain).

Komunikasi pemasaran yang terpadu sangatlah dibutuhkan 

dalam upaya memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen. 

Pendekatan ini dibuthkan untuk membantu memastikan bahwa 

informasi yang telah disampaikan kepada konsumen secara 

konsisten, jelas dan meyakinkan dan pesan yang disampaikan 

tersebut dapat pula menjadi kunci mengenai pelayanan baru yang 

akan disampaikan. Untuk memadukan pesan dan informasi yang 

dilakukan oleh unit pemasaran kepada konsumen menurut Kotler 

dan Lee, Nancy (2007) dapat dilihat pada gambar komunikasi 

pemasaran di bawah ini.



Promosi Kesehatan: Strategi dan Implementasi  105

GAMBAR 15.

KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU

(Sumber: Kotler & Lee, Nancy (2007)

Komunikasi pemasaran yang baik tentunya akan berdampak 

pula pada tujuan komunikasi pemasaran yang sesuai dengan 

harapa, yaitu dapat mempengaruhi konsumen sebagai pengguna 

jasa pelayanan agar paham terhadap produk yang ditawarkan. 

Semakin jelas dan semakin sering informasi yang disampaikan, 



maka semakin besar pengaruh yang akan dirasakan oleh 

konsumen. Profil konsumen sangat diharapkan oleh unit 

pemasaran untuk dapat menyampaikan promosi menarik, jelas 

dan dapat mempengaruhi konsumen untuk menggunakan layanan 

yang ditawarkan oleh organisasi. Dengan demikian, komunikasi 

terpadu yang digambarkan di atas tentunya dapat menjadi acuan 

bagi organisasi dalam mengkomunikasikan produk layanannya 

kepada masyarakat sebagai pengguna jasa tersebut.



BAGIAN VI





EvAluASI DAN IMPlEMENTASI         
PROMOSI KESEHATAN

A. Evaluasi Produk Layanan Kesehatan

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen, 

evaluasi layanan merupakan strategi efektif organisasi 

penyedia pelayanan kesehatan untuk mendapatkan informasi 

mengenai layanan atau jasa yang diberikan kepada konsumen 

sebagai pengguna jasa pelayanan. Perlunya evaluasi untuk 

menentukan kinerja dan pencapaian yang telah dilaksanakan 

oleh unit promosi atau pemasaran dengan tujuan agar 

produk pelayanan yang ditawarkan oleh organisasi melalui 

pemasaran dapat diminati oleh banyak konsumen. Hasan 

(2013) menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi merupakan 

strategi organisasi berdasarkan berbagai tingkatan dalam 

organisasi. Evaluasi yang digunakan tujuannya untuk:
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a. Menemukan kesempatan baru, 

b. Mempertahankan kinerja agar sejalan dengan harapan 

manajemen,

c. Menyelesaikan masalah tertentu yang timbul dalam 

pelaksanaan kegiatan pemasaran, termasuk karena adanya 

perubahan lingkungan atau perubahan selera konsumen 

terhadap pelayanan yang dibutuhkan.

Dalam menganalisis informasi promosi yang telah 

dilaksanakan oleh unit pemasaran, maka diperlukan perencanaan 

dan evaluasi strategi. Adapun perencanaan evaluasi dan strategi 

tersebut dapat dijelaskan dalam elemen rangkaian informasi dan 

strategi pemasaran di bawah ini. 

GAMBAR 16.

PERENCANAAN INFORMASI UNTUK EVALUASI STRATEGI 

(Sumber: Hasan, 2013)

Sistem evaluasi internal yang dilakukan oleh organisasi seperti 

yang dikembangkan diatas sangat diperlukan agar organisasi 

dapat berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini menandakan bahwa 

Informasi yang dibutuhkan untuk evaluasi strategi
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strategi evaluasi tersebut dapat merupakan interactive harapan 

yang diinginkan oleh konsumen. Menurut Holbrook (1994) yang 

dikutip oleh Tjiptono dan Chandra (2011) yang menjelaskan 

mengenai tipologi pelanggan berdasarkan tiga dimensi, sebagai 

berikut:

a. Nilai ekstrinsik versus intrinsik;

b. Self-oriented value versus other-oriented value, dan 

c. Nilai aktif versus nilai reaktif. 

Nilai yang terkandung berdasarkan dimensi kepuasan tersebut 

lebih spesifik dinilai sebagai tipe pelanggan yang telah memiliki 

pengalaman dalam menilai tingkat kepuasan pelayanan. Adapun 

penjabaran layanan pada konsumen berdasarkan dimensi 

kepuasan pelanggan, sebagai berikut: 

1. Efficiency value (Ratio output atau convenience value), merupakan 

nilai ekstrinsik yang dihasilkan dari penggunaan secara aktif 

berbagai cara untuk mewujudkan tujuan berorientasi pribadi. 

Oleh sebab itu, efisiensi tidak bisa dipisahkan dari tindakan 

pemakaian produk demi pencapaian tujuan pribadi.

2. Excellence value (Kualitas), merupakan tipe nilai ekstrinsik 

yang ditujukan pada pemasaran untuk tujuan khususnya bagi 

konsumen perseorangan, namun mencakup respon yang 

bersifat reaktif. Kualitas menyangkut respon reaktif, seperti 

mengagumi obyek atau pengalaman tertentu dikarenakan 

kapasitas ekstrinsiknya untuk berperan sebagai sarana dalam 

mewujudkan tujuan berorientasi pribadi.
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3. Status value, merupakan tipe nilai yang muncul ketika produk 

digunakan secara aktif sebagai cara memperngaruhi respon 

orang lain.

4. Esteem value, merupakan nilai politis yang bersifat reaktif dan 

tercermin dalam bentuk reputasi atau penghargaan sosial. 

Esteem Value didapatkan melalui kontempelasi reaktif atas 

status atau prestise seseorang, sebagaimana tercermin dalam 

pendapat positif dari orang lain.

5. Play value (kesenangan), mencerminkan pengalaman self-

oriented yang aktif dan dinikmati demi kepentingan sendiri.

6. Aesthetic value (keindahan), sebagai hasil apresiasi reaktif.

7. Ethical value (keadilan, kebajikan, moralitas) mencerminkan 

active other-oriented value. Menyengkut bagaimana dampaknya 

terhadap orang lain atau bagaimana reaksi orang lain terhadap 

tindakan bersangkutan.

8. Spiritual value sperti halnya moralitas, namun fokusnya lebih 

pada pencapaian intinsic other-oriented value. (Tjiptono & 

Chandra, 2011) .

Organisasi kesehatan dalam memasarkan produk layanan 

tentunya tidak terlepas dari bagaimana organisasi tersebut dapat 

mengembangkan dan memasarkan produk layanannya secara 

efektif.  Kotler (2010) menyarankan beberapa prosedur yang 

harus dilakukan oleh unit pemasaran agar produk layanan yang 

ditawarkan bisa diterima oleh konsumen, sebagai berikut: 
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a. Mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil yang telah 

dicapai dan melakukan koreksi, dan

b. Mengaudit efektifitas pemasaran serta mengembangkan 

rencana untuk memperbaiki komponen yang lemah tetapi 

merupakan bagian yang penting. 

Pandangan tersebut diatas diperlukan agar konsumen 

sebagai pengguna pelayanan akan tetap dapat menggunakan 

produk yang dipromosikan oleh unit pemasaran tersebut dan 

tentunya layanan kesehatan yang diharapkan sesuai dengan 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen sebagai 

pelanggan potensial. Evaluasi pemasaran membutuhkan 

pendekatan kepada pelanggan untuk mendapatkan harapan 

yang sesuai dengan program layanan yang di pasarkan dan 

ditetapkan oleh organisasi kesehatan sesuai dengan misi 

organisasi. Idealnya menurut Grier dan Bryant (2005) bahwa 

pemasaran kesehatan yang baik adalah pemasaran dengan 

memperhatikan perencanaan, proses dan partisipasi aktif 

konsumen dalam mempengaruhi konsumen sebagai pengguna 

produk layanan. Kepuasan pelanggan disisi lain menjadi faktor 

penentu dalam mengevaluasi pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan organisasi 

untuk dapat memberikan layanan yang baik dan memberikan 

jasa pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen.
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B. Implementasi Promosi Kesehatan

Promosi merupakan bagian penting bagi organisasi dan 

sangat dibutuhkan demi kelangsungan suatu organisasi. Dalam 

upaya mengurangi dampak yang negatif yang terjadi terhadap 

produk atau kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada 

konsumen, setiap organisasi kesehatan tentunya harus mampu 

berinteraksi dengan konsumen yang merupakan pelanggan dan 

setiap organisasi diharapkan  dapat melakukan pemantauan 

kepuasan dengan mencari informasi atau balikan dari konsumen 

terhadap produk atau layanan yang telah dipasarkan. Berkaitan 

dengan hal tersebut diperlukan sistem strategi organisasi yang 

mampu membantu organisasi dalam memasarkan produk 

atau layanannya sehingga mudah diterima oleh konsumen. 

Pola pemasaran jenis ini tentunya seiring dengan peran dan 

tugas pemasaran yaitu menciptakan, mengkomunikasikan, 

menyampaikan dan berupaya untuk mendapatkan keinginan 

pelanggan sebagai pengguna produk pelayanan. Supriyanto 

dan Ernawati (2010) yang mengutip pernyataan Louis dalam 

tulisannya dijelaskan bahwa: “value is the satisfaction of 

customer requirements at the lowest posssible cost of acquisition, 

ownership and use”. Nilai dan kepuasan konsumen dikaitkan 

dengan perpaduan mutu dan pelayanan serta harga yang harus 

dikeluarkan oleh pengguna layanan. Berdasarkan hal tersebut, 

lebih lanjut dijelaskan bahwa hasil yang ingin dicapai sangat 

tergantung pada beberapa hal, yaitu: 
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1. Pasar (market drivers), 

2. Pelanggan (customers drivers), 

3. Organisasi (organization drivers), 

4. Keuangan (financial drivers).

Pasar dan pelanggan menjadi dominan dalam organisasi 

karena kedua kelompok ini selalu mempertimbangkan kualitas 

produk/jasa pelayanan yang diberikan oleh organisasi dengan 

mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses 

memberikan pelayanan dan tentunya berdampak pula bagi 

kepuasan konsumen. Karena itu dibutuhkan upaya strategis 

unit pemasaran agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada konsumen dengan fokus pada bagaimana pemasar dapat 

memperbanyak calon konsumen yang menggunakan produk/

jasa pelayanan atau dengan memberikan promosi khusus kepada 

pelanggan sehingga konsumen tertarik untuk menggunakan jasa 

pelayanan yang dipasarkan. 

Untuk menarik simpati konsumen yang selalu menggunakan 

jasa pelayanan, selain hal-hal yang telah diuraikan pada 

pembahasan sebelumnya, diperlukan strategi pemasaran 

layanan efektif. Adapun strategi yang dimaksudkan tersebut 

sesuai dengan proses segmentasi sistem pemasaran “model 

Porter”, di bawah ini. 
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GAMBAR 17.

SISTEM STRATEGI ORGANISASI DALAM MELAKUKAN AKTIFITAS PEMASARAN

  

   

          Mapping Activity Systems (Sumber: Michael E. Porter, 2010)

Sistem pemasaran tersebut merupakan pengendalian 

nilai kepuasan yang dilakukan dengan menyediakan kotak 

saran, saluran bebas pulsa atau websites untuk mengetahui 

setiap aspek kemungkinan terjadi yang dapat disampaikan 

secara terbuka kepada organisasi, seperti melalui media 

yang disediakan oleh organisasi penyedia pelayanan. Strategi 

tersebut dapat pula dimanfaatkan sebagai ide perbaikan layanan 

atau produk berikutnya. Berdasarkan kajian yang dilakukan 

oleh Layton (2008) yang diintisarikan oleh Tjiptono, dkk. (2011), 

bahwa sistem pemasaran pada umumnya merupakan jejaring 

individu, kelompok dan atau entitas yang terhubung secara 
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langsung maupun tidak langsung melalui partisipasi berurutan 

atau bersama dalam pertukaran voluntaris (sukarela), yang 

pada saat bersamaan dapat menciptakan, merangkai, 

mentranformasi, dan menyediakan beraneka ragam produk, 

jasa, pengalaman, dan gagasan, dalam rangka memenuhi 

permintaan pelanggan. 

Transformasi pemasaran yang dilakukan oleh unit promosi 

menurut Richard P. Bagozzi (Usmara 2003) bahwa pemasaran 

sangat diperlukan untuk konseptualisasi perilaku pada unit 

pemasaran (marketing behavior). Sejumlah dimensi pemasaran 

dilakukan untuk dapat menganalisis mengenai apa saja yang 

dicermati oleh unit pemasaran (marketer). Implementasi 

promosi kesehatan  tersebut merupakan proses pemasaran 

yang tujuannya untuk membantu menjelaskan mengenai 

pelayanan yang akan diberikan organisasi, sumberdaya yang 

tersedia, serta motivasi ataupun faktor pendukung lainnya yang 

tujuannya untuk membantu konsumen mengetahui layanan 

atau produk yang diberikan. Griffth (2009) menambahkan bahwa 

dalam memberdayakan ataupun mempengaruhi konsumen 

sebagai pengguna jasa palayanan, bagi seorang marketing perlu 

mengetahui tempat yang sesuai untuk melakukan promosi 

tersebut; dengan mempertimbangkan program kesehatan 

yang ditawarkan kepada konsumen. Adapun model perilaku 

konsumen dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan 

produk layanan yang ditawarkan dapat dilakukan dengan cara, 

sebagai berikut:
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GAMBAR 18.

MODEL PERILAKU KONSUMEN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

                                      

Sumber: Henry Assael (lihat:  Sunyoto (2013)

Model perilaku konsumen diatas menunjukkan terjadinya 

proses interaksi antara unit pemasaran dengan konsumen 

sebagai pengguna pelayanan. Hal tersebut jelas terlihat dari 

komponen utama pemasaran yang tercermin pada model 

tersebut dan bagaimana konsumen dapat merasakan dampak 

proses layanan setelah produk ditawarkan kepada konsumen dan 

mengevaluasi informasi produk apa yang akan digunakan serta 

mempertimbangkan alternatif konsumen untuk dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen, dan pada akhirnya memutuskan untuk 

menggunakan produk layanan yang dipasarkan oleh organisasi.

Segmentasi pasar juga merupakan bagian penting dalam 

pemasaran yang dapat mempengaruhi proses promosi. Grier dan 
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Bryant (2005) menyarankan bahwa pemasaran sosial kepada 

masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan akan 

lebih mudah diterima apabila unit pemasaran tersebut mampu 

memasarkan produk layanan secara profesional serta mampu 

mempengaruhi mindset konsumen sebagai pelanggan pengguna 

jasa pelayanan.

Peran penting unit promosi kesehatan profesional akan 

menghasilkan implementasi kepercayaan publik yang nyata 

terhadap produk layanan yang ditawarkan. Keyakinan ini 

merupakan hasil nyata bagi organisasi kesehatan dalam 

mempengaruhi konsumen untuk dapat menggunakan layanan 

yang dipromosikan. Griffith (2009) merinci proses promosi 

tersebut menjadi tiga hal penting, yaitu: 

1. Dapat membantu masyarakat sebagai pengguna 

pelayanan kesehatan untuk dapat menentukan pilihan 

layanan yang sesuai dengan harapannya, berdasarkan 

informasi maupun sumberdaya kesehatan masyarakat 

yang tersedia.

2. Pemberdayaan dan memobilisasi masyarakat lokal untuk 

mengetahui dan memahami produk pelayanan kesehatan 

yang di promosikan, termasuk pula pelayanan yang lebih 

spesifik dan tentunya berbeda dengan pelayanan di 

tempat lain.

3. Pengembangan program kesehatan dan pelayanan serta 

prinsip promosi kesehatan yang efektif.
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Dalam mengimplementasikan produk layanan kesehatan 

yang dipromosikan oleh unit pemasaran, keberhasilan yang 

dicapai sangat tergantung pada kemampuan (skill) unit 

pemasaran (marketer) yang ditunjang dengan motivasi promosi 

yang tinggi. Goel, et al, (2002) menjelaskan bahwa “human 

rather than capital is the key to development”. Penjelasan ini 

menginspirasi bahwa bagian pemasaran sangat penting 

posisinya bagi organisasi kesehatan dalam memasarkan 

produk layanan yang akan disampaikan kepada konsumen 

sebagai pengguna jasa layanan. Hal ini dikarenakan marketer 

tersebut merupakan modal bagi organisasi untuk dapat 

mengembangkan institusinya agar dapat lebih dikenal oleh 

masyarakat. 

Pada organisasi jasa yang mengutakan pelayanan, dalam 

memasarkan produknya, keefektifan pengembangan administrasi 

yang dilakukan pada unit pemasaran sangat tergantung pada 

bagaimana lembaga tersebut dapat memberikan pelatihan bagi 

unit promosi. Kompetisi yang terjadi pada setiap organisasi 

pelayanan atau yang sejenis yang selalu memberikan penawaran 

produk dan  layanan yang kompetitif serta jaminan kepuasan 

terhadap konsumen. Keberhasilan promosi yang dilakukan 

oleh unit promosi sangat tergantung pula pada solusi terhadap 

permasalahan yang dihadapi oleh konsumen yang menjadi 

faktor penunjang keberhasilan organisasi. 

Menurut Sonya, Carol (2005) ada beberapa elemen pemasaran 

yang sering digunakan oleh unit promosi dalam menjelaskan 
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pelayanan yang akan diberikan kepada konsumen, yang menjadi 

strategi pemasaran, antara lain:

a. Produksi (product)

b. Biaya (price)

c. Tempat (place)

d. Promosi (promotion)

Produksi (product), yang berhubungan dengan keuntungan 

organisasi yang tentunya tidak terlepas dari keingintahuan 

konsumen terhadap pelayanan (service) yang ditawarkan. 

Keberhasilan produk yang ditawarkan oleh organisasi jasa 

pelayanan, tentunya sangat tergantung pada bagaimana unit 

pemasaran dapat meyakinkan konsumen terhadap masalah 

yang dihadapi dan keuntungan yang akan diperoleh konsumen.

Biaya (price) yang digunakan untuk memasarkan produk 

kepada konsumen sebagai pengguna jasa layanan dan biaya 

yang akan dibayarkan oleh konsumen. Dalam menentukan 

biaya, hal yang penting dan menjadi pertimbangan adalah biaya 

yang dibayarkan konsumen harus sebanding dengan pelayanan 

yang diperoleh konsumen atau dengan kata lain, biaya murah 

dengan layanan yang standar pula.  

Tempat (place) mendistribusikan produk jasa dan lokasi 

pemasaran. Selain itu harus mempertimbangkan dimana 

(where) dan kapan (when) target pemasaran dilakukan serta 

pelayanan yang akan diperoleh konsumen. Tempat yang 
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dimaksudkan yaitu lokasi dimana produk tersebut di produksi 

dan tempat pelayanan itu diberikan, baik berkaitan dengan 

waktu kerja, kegiatan organisasi serta akses tempat mudah 

di jangkau. Selain itu, kantor pemasaran harus dilengkapi 

dengan fasilitas penungjang pelayanan, seperti tersediannya 

area parkir, mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan 

umum, ada pegawai yang dapat memberikan informasi atau 

pelayanan serta fasilitas pelayanan yang menjadi penunjang 

organisasi.

Promosi (promotion) merupakan komponen utama dan 

penting dalam pemesaran organisasi kesehatan. Disamping 

itu, promosi merupakan cara efektif  komunikasi untuk 

mengajak atau mempengaruhi konsumen untuk menggunakan 

produk ataupun  pelayanan dengan menggunakan strategi 

yang kompetitif dan komponen tempat pemasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Strategi yang digunakan harus dapat 

mempertimbangkan kemungkinan perubahan yang akan terjadi 

pada setiap elemen yang akan ditawarkan kepada kelompok 

sasaran. Promosi yang dilakukan dapat berupa brosur promosi, 

melalui media atau menjual langsung kepada konsumen. 

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, unit pemasaran 

menjadi bagian strategis dalam organiasasi. Hal ini erat 

kaitannya dengan pelaksaaan ataupun seleksi target pasar yang 

diharapkan oleh organisasi, dimana tujuan yang diharapkan 

dapat mengembangkan atau memelihara konsumen yang 

menjadi target pemasaran produk/pelayanan, sehingga 
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pelayanan yang diberikan kepada konsumen yang menjadi 

target pasar sasaran merasa puas terhadap pelayanan yang 

akan diterimannya. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang 

efektif dan tentunya  berbeda dengan aktifitas pemasaran 

yang dilakukan oleh organisasi pemasaran sejenis yang 

menjadi kompetitor organisasi. Supriyanto & Ernawati (2010) 

menyarankan untuk dapat menggunakan perencanaan strategi, 

yaitu dengan melakukan teknik manajemen untuk menciptakan 

dan memelihara kesesuaian antara tujuan organisasi dengan 

sumber daya yang dimiliki untuk menangkap peluang pasar 

yang selalu berkembang. Lebih jauh, tujuan dari perencanaan 

strategi pemasaran yaitu untuk memenangkan persaingan. 

Adapun beberapa cara efektif yang dapat dipergunakan, antara 

lain: 

a. Menciptakan nilai lebih bagi pelanggan, 

b. Bangun hubungan jangka panjang

c. Pelihara kepuasan pelanggan jangka panjang

d. Kembangkan pemasaran yang berorientasi dari luar ke 

dalam, bukan dari dalam ke luar (membuat apa yang bisa 

dijual, bukan menjual apa yang bisa dibuat).

e. Penciptaan citra.

Kiat-kiat yang dimaksudkan pada penjelasan diatas dapat 

digambarkan dengan menggunakan elemen kunci keunggulan 

bersaing di bawah ini.
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GAMBAR 19.

ELEMEN KUNCI KEUNGGULAN BERSAING 

(Sumber: Supriyanto (2010)

Didasarkan atas keunggulan elemen pelayanan yang 

berorientasi pada diferensiasi termasuk juga di dalamnya upaya 

kreatif organisasi untuk menciptakan posisi unggul; konsep 

produk atau pelayanan yang ditawarkan dapat menjadi produk 

pilihan baru yang dapat memuaskan konsumen pengguna jasa 

pelayanan. Oleh karena itu, setiap organisasi harus selalu dapat 

memperhatikan kebutuhan pelanggan yang dapat menjadi 

kekuatan organisasi dalam memberikan kepuasan pelayanan. 

Manfaat kepuasan tersebut tentunya dapat berdampak pada 

peningkatan pendapatan serta bertambah banyaknya konsumen 

pengguna pelayanan yang ditawarkan organisasi, yang 

pada akhirnya akan mendukung penguatan organisasi serta 

pembiayaan organisasi lebih baik di masa yang akan datang.

Perlunya pelayanan terbaik bagi konsumen tentunya tidak 

terlepas dari bagaimana upaya pemasaran untuk melakukan 

Isu kunci dalam mengembangkan
 keunggulan bersaing

Ciptakan nilai bagi pelangganBangun hubungan jangka panjang Pelihara kepuasan pelanggan
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kekuatan organisasi dalam memberikan kepuasan pelayanan. 

Manfaat kepuasan tersebut tentunya dapat berdampak pada 

peningkatan pendapatan serta bertambah banyaknya konsumen 

pengguna pelayanan yang ditawarkan organisasi, yang 

pada akhirnya akan mendukung penguatan organisasi serta 

pembiayaan organisasi lebih baik di masa yang akan datang.

Perlunya pelayanan terbaik bagi konsumen tentunya tidak 

terlepas dari bagaimana upaya pemasaran untuk melakukan 

Isu kunci dalam mengembangkan
 keunggulan bersaing

Ciptakan nilai bagi pelangganBangun hubungan jangka panjang Pelihara kepuasan pelanggan

pendekatan kepada konsumen serta mitra organisasi. Kotler dan 

Lee (2007) menyarankan upaya pendekatan kepada konsumen 

atau mitra lainnya dengan cara mengimplementasikan sasaran 

yang ditujukan kepada konsumen dan melakukan promosi secara 

efektif. Adapun implementasi dan promosi tersebut, sebagai 

berikut:

1. Membuat daftar tambahan sumber daya yang diperlukan 

instansi. Tujuannya untuk memenuhi sasaran program 

organisasi, seperti kecukupan pendanaan yang meningkat, 

kepakaran teknis serta pengembangan promosi pemasaran

2. Identifikasi produk/layanan yang ditawarkan organisasi serta 

upaya unit pemasaran terkait dengan harapan dan kebutuhan 

konsumen

3. Melakukan pendekatan mitra usaha potensial untuk 

menjelaskan lebih banyak isu pemasaran yang menjadi prioritas 

dan menarik bagi mereka, dan melakukan upaya perbaikan 

pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen

4. Melakukan diskusi dengan mitra organisasi sejenis dan pelajari 

kebutuhan organisasi mereka

5. Membahas permasalahan dengan organisasi mitra, serta 

ikut berpartisipasi dalam upaya mencari tahu hal-hal yang 

menarik yang pada akhirnya sangat bermanfaat untuk dapat 

dikembangkan pada organisasi

6. Persiapkan proposal analisa menarik untuk dipelajari oleh 

organisasi mitra 
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7. Menyusun rencana implementasi

8. Penyusunan adminitrasi yang lebih teknis

9. Untuk menilai kepuasan yang telah ditawarkan kepada 

konsumen, diperlukan penyusunan hasil laporan

10. Memberikan pengakuan atas kontribusi organisasi serta cara 

yang diharapkan organisasi

Berdasarkan kriteria implementasi promosi tersebut, adapun 

manfaat yang diharapkan tentunya akan dapat dirasakan 

langsung oleh organisasi ataupun konsumen yang menggunakan 

jasa pelayanan tersebut. Elemen tersebut dapat pula dijadikan 

sebagai cara untuk dapat mempengaruhi konsumen untuk selalu 

tetap menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh 

organisasi jasa. 

Rendahnya kualitas pelayanan pada pelanggan serta tidak 

terampilnya unit pemasaran dalam memasarkan produk 

pelayanan tentunya akan berdampak pula pada rendahnya 

kualitas pelayanan yang akan diterima oleh konsumen. Faktor 

penyebab buruknya kualitas layanan tersebut, menurut Tjiptono 

(2012), dipengaruhi oleh beberapa hal penting, antara lain: 

a. Produksi dan konsumsi yang terjadi secara simultan

b. Intensitas tenaga kerja yang tinggi

c. Dukungan terhadap pelanggan internal kurang memadai

d. Gap komunikasi
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e. Memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama

f. Perluasan atau pengembangan layanan secara berlebihan, 

dan  

g. Visi bisnis jangka pendek.

Berdasarkan beberapa hal yang dapat mempengaruhi 

pelayanan tersebut, setiap organisasi jasa harus memiliki visi 

organisasi yang jelas yang harus dilaksanakan guna mencapai 

tujuan organisasi yang diharapkan. Hal ini perlu dilakukan 

karena persaingan organisasi yang semakin kuat, dan disisi lain 

organisasi sejenis juga selalu berusaha meningkatkan produk 

atau layanannya. 





DAfTAR PuSTAKA

Anatan, Lina. 2008. Sevice Excellence: Competiting Through 

Competitiveness. Bandung: AlfaBeta

Butterick, Keith. 2012. Pengantar Public Relations Teori dan Praktik 

(Edisi Indonesia). Jakarta: Rajawali Pers.

Berkowitz, Erik N. 2006. Essential Health Marketing. USA: Jones & 

Bartlett Learning.

Cutip, Scott M, Center, Allen H. & Broom, Glen M. 2009. Effective 

Public Relations (Edisi Indonesia). Jakarta: Dian Rakyat.

Febriawati, Henni. 2013. Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit. 

Yogyakarta: Goysen Publishing.

Glanz, Karen , dkk. 2008. Health Behavior and Health Education, 

Theory, Research and Practice. USA: Jossey-Bass.

Goel, S.L., Kumar, R., Thakur, C.P. 2002. Management of Hospitals: 

Hospital Administration in the 21st Century. New Delhi: Deep & 

Deep Publication PVT.



130   Dr. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS.

Griffth, J., Stevens, C.B., Parish, R. (2009). The integration of Health 

Promotion and Social Marketing. Perspective in Public Health 

Journal (P: 268-271. Sage Publication

Grier, S., Bryant, Carol A. 2005. Social marketing in Public Health. 

Annual Review of Public Health (P: 319-339)

Herlambang, Susatyo dan Murwani, Arita. 2012. Cara mudah 

memahami manajemen Kesehatan dan Rumah Sakit. 

Yogyakarta: Goysen Publishing.

Hartono, Bambang. 2010. Manajemen Pemasaran untu Rumah 

Sakit. Jakarta: Rineka Cipta

Hasan, Ali. 2013.  Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan. Yogyakarta: 

CAPS

Kolter, P. dan Clark. R. 1987. Marketing For Health Care Organization. 

New-Jersey: Prentice-Hall

Kotler, Philip. 2010. Kotler Tentang Pemasaran. Ed. Indonesia. 

Jakarta: Karisma Publishing

Kotler, Philip, Shalowitz, J., Stevens, R. 2008.  Strategic Marketing 

for Health Care Organizations Building a Customer-Driven Health 

System. USA: Jossey-Bass

Kotler, Philip dan Lee, Nancy. 2007. Pemasaran di sektor publik: 

Panduan praktis untuk meningkatkan kinerja pemerintah. 

Edisi Indonesia. Jakarta: Indeks

Kuntjoro, Tjahjono & Djasri, Hanevi. 2007. Standar Pelayanan 

Minimal Rumah Sakit sebagai Persyaratan Badan layanan 



Promosi Kesehatan: Strategi dan Implementasi  131

Umum dan Saranan Peningkatan Kinerja. Jurnal Manajemen 

Pelayan Kesehatan. Vol.7 No.1.

Napitupulu, Paimin. 2007. Pelayanan Publik & Customer Satisfaction. 

Bandung: PT. Alumni

Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta: 

Rineka Cipta

Oentoro, Deliyanti. 2012. Pemasaran dan Manajemen Pemasaran. 

Yogyakarta: Lasbang pressindo.

Purwanto.  2012. Marketing Strategic. Yogyakarta: Platinum.

Porter, Michael E. 2010. On Strategy.USA: Harvard Business School 

Publishing Company.

Rahmawati, A.F., Supriyanto, S. 2013. Mutu Pelayanan Kesehatan 

berdasarkan dimensi Dabholkar di Ruang Rawat Inap 

Penyakit Dalam. Jurnal Administrasi Kesehatan. Vol. 1 No. 2 

(h: 132-139).

Sabarguna, Boy Subirosa. 2011. Pemasaran Kelas Dunia Rumah 

Sakit. Jakarta: Salemba Medika.

Sunyoto, Danang. 2013. Perilaku Konsumen (Panduan Riset 

Sederhana untuk mengenali konsumen). Jakarta: PT. Buku 

Seru. 

Supriyanto, S., & Ernawati. 2010. Pemasaran Industri Jasa 

Kesehatan. Yogyakarta: Penerbit andi

Thomas, Richard K. 2008. Health Services Marketing” Memphis, 

USA: Springer



132   Dr. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS.

Tjiptono, Fandy & Chandra, Gregorius. 2011. Sevice, Quality & 

Satifaction. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Tjiptono, Fandy. 2012. Service Management: Mewujudkan Layanan 

Prima. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Usmara, A., Budiningsih, B. 2003. Marketing Classics. Jogyakarta: 

Amara Books.

Wenats, E., Yusuf, K., Syarif, L.K., Widjanarko, P., Sudarmanti, 

S., Wahyuti, T., Wahyutam, Suprapto, R. 2012. Integrated 

Marketing Communications. Jakarta: Gramedia.




