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BAB II  

Sejarah Branding dan Konteks Branding RSUA 

2.1. Branding 

Branding adalah salah satu strategi pemasaran modern yang kini banyak 

digunakan oleh banyak para pengusaha untuk memasarkan produk atau jasa yang 

akan dijual. Fenomena tersebut dapat dilihat dari begitu banyak jenis komoditas 

yang dijual dengan menggunakan merek. Merek adalah istilah, tanda, simbol, 

desain atau kombinasi dari semuanya ini yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasikan produk atau jasa dari perusahaan, yang membedakan 

produk/jasa tersebut dengan produk lain terutama produk kompetitornya. (Kotler, 

1999). 

Merek merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu produk. Merek dapat 

menjadi suatu nilai tambah bagi produk berupa barang maupun jasa. Sebagai 

contoh: Apabila terdapat 2 (dua) buah botol air mineral yang diisi dengan jenis air 

mineral yang sama baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, maka air mineral 

yang diberi merek akan lebih dianggap bernilai, lebih bagus dan lebih berkualitas 

dibandingkan dengan air mineral yang tidak diberi merek. 

Sekilas, branding sering disamakan dengan marketing atau pemasaran, namun  

sesungguhnya branding dan marketing atau pemasaran adalah dua konsep yang 

berbeda.  Meski demikian, branding memiliki peran yang besar dalam 
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keberhasilan sebuah marketing. Di sini akan saya jelaskan perbedaan antara 

marketing dan branding.  

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan praktik bisnis yang berisi 

rancangan penentuan harga, promosi dan distribusi produk atau jasa kepada 

konsumen yang telah menjadi pelanggan maupun target konsumen potensial 

(Stanton, 1993:7). Secara umum, marketing adalah serangkaian kegiatan atau 

strategi  yang dilakukan untuk menjual produk atau jasa yang berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut, di dalam marketing 

melakukan berbagai usaha dengan menentukan target pasar, menentukan harga 

yang sesuai dengan pasarnya, melakukan berbagai promosi, memasang iklan, dan 

lain-lain termasuk branding.  

Branding adalah kegiatan membangun sebuah brand atau merk, 

mengkomunikasikan sebuah merek untuk memperoleh brand positioning yang 

kuat di pasar. Sedangkan menurut Novri Susan, branding merupakan proses 

menginteraksikan simbol-simbol yang diwujudkan ke dalam bentuk bahasa,suara 

(intonasi), gesture, dan visualisasi untuk mengkonstruksi sebuah makna yang 

kemudian menjadi identitas atau ciri khas sebuah obyek baik itu individu, produk, 

ataupun institusi (Susan, 2014).  

Beberapa definisi di atas menunjukkan perbedaan dimana marketing lebih 

merupakan serangkaian usaha-usaha yang dilakukan untuk menjual produk barang 

dan jasa sehingga produsen akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan 
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produk barang dan jasa tersebut sedangkan, branding adalah usaha yang dilakukan 

untuk membentuk dan mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang identitas 

dan karakter brand tersebut. Branding bertujuan untuk membangun sebuah makna 

yang akan diasosiasikan dengan produk atau jasa. Branding bukan hanya apa yang 

tercetak di dalam produk atau kemasannya, tetapi termasuk apa yang ada di benak 

konsumen dan bagaimana konsumen mengasosiasikan sebuah merek. 

 

2.1.1. Sejarah Branding 

Konsumsi masyarakat yang besar terhadap komoditas bermerek 

mengakibatkan para pengusaha tidak hanya bersaing dalam menjual produk dan 

jasa saja tetapi juga bersaing dalam menjual makna yang terkandung dalam 

merek komoditas tersebut. Persaingan tersebut membuat branding menjadi 

salah satu bagian pemasaran yang tidak dapat dilewatkan begitu saja. Kendati 

branding terkesan sebagai salah satu strategi yang baru dan mainstream di 

pemasaran modern, namun sesungguhnya branding bukan hal yang sangat baru 

dan justru sudah ada sejak zaman perdagangan kuno. 

Gambar-gambar simbolik dan ornamen digunakan sebagai emblem suku 

atau kelompok untuk menyatakan kekuatan dan kekuasaan di zaman purba. Para 

raja, kaisar, dan pemerintah menggunakannya untuk menyatakan kepemilikan 

atau pengendalian. Contohnya, orang Jepang menggunakan bunga serunai, 
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orang Romawi menggunakan elang, dan orang Perancis menggunakan singa 

sebelum akhirnya menggunakan bunga lili. Eropa mengembangkan suatu sistem 

yang rumit dalam mengidentifikasi tanda untuk digunakan sebagai lambang 

pada abad 12. Praktik memiliki simbol pribadi pada perisai-perisai dan spanduk 

dimulai pada masa feodal. Perisai digunakan untuk membedakan keluarga, 

perusahaan, hingga Negara bagian. Arsitekturnya terdiri dari enam elemen 

meliputi: kepala, tubuh, helm, jubah, perisai berlukiskan lambang, dan gulungan 

surat dengan moto. Budaya Amerika dan Australia juga menggunakan binatang, 

tumbuhan, atau subyek lain sebagai simbol keturunan dari suatu keluarga atau 

suku tertentu pada masa itu (Knapp, 2002). 

Stempel atau cap juga digunakan sebagai tanda identifikasi pada budaya 

purba. Dalam kekaisaran Babilonia, stempel digunakan untuk menjamin 

keaslian dokumen. Zaman dahulu kala, di Negara Timur seperti China, Jepang, 

Korea menggunakan potongan batu yang dipahat dengan indah untuk menandai 

status dan kewenangan para kaisar dan anggota senior hakim dalam menjamin 

keaslian surat keputusan dan sertifikat. Cara tersebut membuat baik orang 

terpelajar maupun buta huruf mengenali simbol dari penguasa atau raja. 

Ilmu lambang (heraldy) membuat hubungan eksplisit antara tanda identitas 

dan nilai. Simbol-simbol heraldik menggunakan banyak kosa kata dan kode 

yang ditentukan dengan ketat untuk menunjukkan identitas pemakainya dengan 
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tepat dan dengan rasa bangga. Tanda „heraldik‟ berkembang tidak hanya untuk 

menunjukkan identifikasi, tetapi juga warisan status sosial dan posisi terhormat 

misalnya, tanda yang menyatakan keluarga aristokrat, tanda urutan kelahiran 

anak, dan simbol-simbol yang menunjukkan adopsi, aliansi, hak kepemilikan, 

dan profesi (Knapp, 2002). 

Pemberian merek pada komoditi bukan merupakan fenomena baru. Sejarah 

kuno membuktikan adanya nama-nama yang dituliskan pada beberapa barang 

seperti pahatan batu untuk mengidentifikasi pembuatnya. Para pedagang Eropa 

pada abad pertengahan juga telah menggunakan simbol-simbol sebagai merek 

dagang untuk meyakinkan konsumen dan memberikan perlindungan hukum 

terhadap produsen. Para pemburu prasejarah mengukir senjata mereka dengan 

tanda-tanda untuk menunjukkan kepemilikan. Pembuat tembikar purba dari 

Yunani dan Romawi mengidentifikasi pekerjaan mereka dengan memberikan 

cap di dasar pot yang masih basah. Para pengrajin menandai hasil kerajinannya 

dengan memberi tanda di setiap hasil kerajinannya. Para peternak memberi 

tanda pada binatang hasil ternaknya dengan memberi cap pada binatang dengan 

menggunakan besi panas berbentuk simbol tertentu (King, 1973). Simbol-

simbol itu kemudian menjadi identitas sederhana yang membedakan produk 

satu dengan produk lainnya. Perdagangan kuno memanfaatkan simbol-simbol 

tersebut untuk mengidentifikasi dari mana asal barang tersebut, oleh siapa 
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barang dagangan itu dibuat sehingga simbol tersebut dapat membantu calon 

pembeli mengetahui seperti apa kualitas barang yang akan mereka beli. 

Pada sekitar tahun 1800an pasca revolusi industri, teknologi dan media 

massa berkembang sehingga para pedagang mendapatkan kemudahan dalam 

memperkenalkan mereknya kepada masyarakat, akan tetapi bersamaan dengan 

itu  bermunculan juga kompetitor yang juga menggunakan merek untuk 

memasarkan dagangannya. 

Perkembangan teknologi dan media massa membantu perkembangan 

branding secara pesat. Didukung oleh mulai bermunculannya budaya 

„bermerek‟ pada tahun 1900-an dan mulai lahirnya budaya lifestyle pada 

pertengahan tahun 1960, branding mulai memiliki peran yang penting dalam 

kegiatan perdagangan. Branding mulai mengembangkan diri dengan 

mengkomunikasikan berbagai simbol kepada masyarakat, tidak cukup hanya 

pada nama dan poster, branding berkembang dengan menciptakan tagline atau 

semboyan, mengelola visualisasi logo, serta bekerjasama dengan orang-orang 

populer dengan reputasi tertentu dalam iklannya untuk mengasosiasi makna 

dalam konstruksi konsumennya. 

Kendati merek mempunyai peran dalam perdagangan sejak lama, namun 

baru pada abad ke-20 merek dan penafsiran merek menjadi sebuah nilai tambah 

yang penting bagi para pelaku bisnis dalam melakukan persaingan. 
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Karakteristik yang unik dari pemasaran modern bertumpu pada penciptaan 

merek yang bersifat membedakan. Penafsiran merek yang unik telah 

memperkuat penggunaan berbagai atribut produk, nama, kemasan, strategi 

distribusi, dan periklanan. Gagasan telah bergeser dari nilai komoditas itu 

sendiri menuju makna merek, sehingga mengurangi pentingnya harga dalam 

keputusan pembelian, dengan menonjolkan dasar pembedanya.  

Pada awalnya merek hanyalah sebuah nama untuk membedakan. Pada 

perkembangan selanjutnya, merek bisa menjadi nama yang dianggap mewakili 

sebuah obyek. Misalnya, Honda dianggap mewakili sepeda motor, Aqua 

sebagai wakil dari air mineral, Dop untuk bola lampu, dan Odol untuk pasta 

gigi. Setelah itu, merek dianggap sebagai simbol dan kemudian berkembang 

menjadi sebuah makna. Rokok Dji Sam Soe yang mencerminkan makna 

kejantanan, Volvo mencerminkan keamanan, BMW melambangkan 

kemewahan, dan lain sebagainya. 

Budaya konsumsi simbol di dalam masyarakat mengakibatkan strategi 

branding menjadi salah satu bidang yang dikaji secara ilmiah bahkan kemudian 

menjadi bagian dari akademik khususnya di bidang ekonomi pada abad ke-20.  

2.1.2. Konteks Historis Branding di Indonesia 

Studi ini menemukan kesulitan terkait konteks historisitas branding di 

Indonesia. Tidak banyak literatur menjelaskan dan menggali sisi kesejarahan 
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branding di Indonesia. Oleh karena itu, hampir tidak ada data menyebutkan 

produk atau lembaga apa yang pertama kali melakukan branding. Namun 

demikin studi ini menemukan bahwa praktik branding, dalam pengertian 

sederhananya telah dilakukan terutama pada masa kolonialisme Belanda 

melalui periklanan. Industrialisme dari kolonialisme Belanda mendorong fase 

produksi masal seperti rokok, kosmetik, kain dan perkakas rumah tangga.  

Jan Pieterzoon Coen, diyakini oleh beberapa pakar periklanan, sebagai 

orang yang pertama kali melakukan praktik pengiklanan. Ia seorang Gubernur 

Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1619-1629. Tokoh ini tidak hanya 

melakukan pengiklanan terkait pekerjaannya masa itu, namun juga menjadi 

sumber gagasan bisnis penerbitan media surat kabar Bataviasche Nouvelle pada 

tahun 1744. Iklan pertama yang dilakukannya terkait dengan perpindahan 

pekerjaan beberapa pejabat terasnya ke beberapa daerah Indonesia (PPPI, 

2015).  

Para penguhasa Eropa, Belanda, yang mendirikan bisnis di Indonesia mulai 

melakukan kegiatan periklanan secara serius pada pada tahun 1901. Perusahaan 

besar bernama Bataafsche Petroleum Maatschappij dan General Motors 

mengundang praktisi periklanan yang dijuluki sebagai „Tiga Serangkai‟. Tiga 

Serangkai tersebut adalah F. Van Bemmel, Is. Van Mens, dan Vor van 
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Deutekom. Bemmel sendiri kemudian diminta mengurus perusahaan periklanan 

milik perusahaan surat kabar De Locomotive.  

Paska perang di Jawa atau perang Diponegoro, 1920-1930, sejarah 

mencatah bahwa Belanda mengalami kerugian besar-besaran. Selain biaya 

perang, korupsi melanda tubuh birokrasi pemerintahan Hindia Belanda. 

Akibatnya perekonomian mengalami kelesuan. Perbaikan ekonomi dan 

pertumbuhan sektor Industri baru mulai terasa kembali pada tahun 1930an. 

Sebagaimana paparan singkat di atas, konsep iklan menggunakan pamphlet 

kuno sebenarnya sudah dimulai sejak kolonialisme Belanda masuk pada abad 

ke-17. Akan tetapi paling tidak pada era 1930an proses sosialisasi dan persuasi 

dari suatu produk melalui iklan telah dilakukan secara lebih massif. Hal 

tersebut berkaitan dengan perbaikan perekonomian Hindia Belanda yang 

sempat mengalami keterpurukan (Banindro, 2014). Menurut Banindro (2014) 

melalui makalah penelitiannya tentang iklan pada masa kolonialisme di 

Indonesia, periklanan berkembang pada saat pengetahuan modern terhadap cara 

pemasaran dan teknologi percetakan. Iklan pada periode itu melampaui tata 

cara pemasaran tradisional melalui pasar-pasar tradisional yang bertumpu pada 

interaksi langsung. Iklan-iklan mulai menggunakan produk cetak, 

menggunakan sampul majalah, iklan Koran dan iklan yang dicetak pada 

enamel.  
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Iklan muncul dari kalangan perkotaan, terutama kelas menengah yang 

memiliki strata ekonomi dan ppendidikan cukup bagus. Sistem pendidikan barat 

yang menumpukan budaya industrial menciptakan tradisi baru dalam melihat 

realitas sosial yang berkembang. Budaya seksualitas dan relasi gender dalam 

masyarakat industri pun mulai terbangun di perkotaan. Produk rokok kretek mulai 

mengikuti perkembangan konteks masyarakat industri baru di kota-kota 

Indonesia. Model iklan pamflet berisi laki-laki dan perempuan berkebaya yang 

ikut merokok. 

 

Gambar 2.1 

Iklan rokok cap Doro tahun 1931 (Sumber: Buku Sejarah Periklanan Indonesia, 

PPPI) 

Produk makanan kaleng seperti biscuit dan susu kaleng juga menjadi salah 

satu contoh bagaimana produk diinterkasikan ke khalayak dengan penggunaan 

symbol. Misal susu manis Tjap Nona telah diiklankan di surat kabar dan pamflet-

pamflet ruang public seperti pasar. Berikut contoh iklan susu Tjap Nona yang 

merupakan produk dair perusahaan Milk Maid. 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                                ANALISIS INTERAKSIONISME SIMBOLIK...               KISNA ANGGRAINI 
 

30 
 

 

Gambar 2.2 

Iklan Soesoe tjap Nonna perusahaan Milk Maid. Sumber: Iklan Enamel 1938 

 

Pada iklan susu tjap Nonna, gambar dan kalimat memberikan kesan yaitu 

keunikan dan klaim kualitas produk. Berbagai iklan produk-produk makanan, 

perlengkapan rumah tangga sampai kendaraan mulai ramai pada periode 1930an. 

Perkembangan iklan yang merupakan cikal bakal branding secara serius bisa 

terlacak pada masa tersebut. Terutama pemerintah Hindia Belanda yang mulai 

mensosialisasikan „Politik Etis‟yang mana pemerintah melakukan „edukasi‟ 

terhadap masyarakat untuk hidup modern. Hal ini bisa disebut bahwa branding 

yang memasukkan konsep persuasi melalui kalimat-kalimat bermakna dimulai 

dari kepentingan politik pemerintahan. Paling tidak pada konteks branding di 

Indonesia. 
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Paska kolonialisme pada periode 1950-1960 pola pengiklanan produk dan 

atau jasa masih berkembang mengikuti cara 1930an, yaitu surat kabar cetak dan 

pamflet. Namun radio, pada waktu itu RRI (Radio Republik Indonesia), sudah 

memulai pengiklanan juga namun sangat terbatas pada kegiatan revolusi. Pada 

tahun 1951 Soedarjo Tjokrosisworo mengubah istilah reklame, atau iklan pada 

periode kolonialisme, menjadi periklanan.  Pada era 1980an radio menjadi media 

periklanan yang sangat dipilih. Periode dimana televisi masih mahal dan pada saat 

bersamaan persaingan produk-produk berbagai jenis makin ketat. Pada fase ini, 

iklan dalam konsep branding mulai digarap secara serius melalui penggunaan 

narasi-narasi cerita. Branding produk atau jasa melalui radio bertumpu pada 

kekuatan kata-kata dan suara. Iklan pembrandingan produk di televisi sebenarnya 

juga telah mulai tahun 1970an ketika motor Honda menawarkan produk motor 

C70. Iklan ini bisa dilihat melalui sebuah link 

https://www.youtube.com/watch?v=tg2FpjI-N9E.  

Pada awal tahun 1990an ketika televisi swasta bernama RCTI hadir, 

periklanan branding melalui media televisi mulai gencar. Tahun 2000an iklan 

yang membranding produk dan atau jasa mulai memilih media televisi sebagai 

ruang utama dalam mensosiliasi dan mempersuai publik. Hal tersebut juga 

ditandai oleh kemunculan televisi-televisi swasta lain seperti SCTV, Indosiar, dan 

TPI. Iklan melalui metode branding makin kuat melalui penampilan simbol-

simbol suara, visual gestur, kata-kata dan warna. Pada periode 2005 media massa 

https://www.youtube.com/watch?v=tg2FpjI-N9E


ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                                ANALISIS INTERAKSIONISME SIMBOLIK...               KISNA ANGGRAINI 
 

32 
 

online besar dimanfaatkan. Media online Detik.com adalah perintis media online 

Indonesia. Perkembangan teknologi internet yang menawarkan interaksi secara 

cepat juga mengubah model periklanan secara lebih kompleks sampai saat ini.  

2.2.Kilasan Historis Praktik Branding Rumah Sakit: Dunia dan Indonesia 

Studi ini menemukan kesulitan terkait penelaahan historis tentang praktik 

branding rumah sakit terutama pada periode sebelum perang dingin berakhir. 

Praktik branding rumah sakit dari beberapa catatan historis terlihat dari rumah 

sakit pertama modern di Pennysilvania tahun 1752. Rumah sakit memiliki 

beberapa perkembangan makna sejak awal berdiri sampai saat ini, dari tempat para 

korban perang, sakit wabah, tempat pengobatan pribadi sampai tempat pemberi 

fasilitas relaksasi tubuh. Catatan dari majalah Health Care menunjukkan bahwa 

setiap rumah sakit memiliki keunikan. Pada fase perang dunia pertama (world war 

I) rumah sakit bersifat pasif karena menjadi penyedia pelayanan kesehatan dalam 

struktur pemerintahan.  

Pada konteks modern, paska perang dunia ke-2, rumah sakit menjadi bagian 

dari perubahan masyarakat industri global. Pada awal berdirinya rumah sakit, 

dalam sejarah masyarakat Barat, gereja menjadi cikal bakal lembaga rumah sakit 

modern. Gereja tidak hanya menjadi penyedia pelayanan doa namun memberi 

layanan kesehatan bagi mereka yang sakit. Istilah hospital (rumah sakit) dari 

hospes, bahasa latin, yang berarti tuan rumah yang menjadi akar dari kata 
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hospitality (keramahan). Menurut Mann dan Faan (1998) gereja yang menampung 

para orang sakit, baik korban perang maupun wabah, mulai menjadi lembaga 

tersendiri ketika fase industrialisasi mulai berkembang. Pendidikan kedokteran 

sendiri mulai dibangun di Itali dan kemudian Jerman pada awal abad pertengahan 

dan pencerahan. 

Pada paska revolusi industri, rumah sakit menjadi lembaga terpisah dari gereja 

yang di dalam terdapat struktur sumberdaya medis baik dokter dan perawat. 

Institusi ini menjadi sangat penting sebagai salah satu pusat pelayanan kesehatan 

dan kemanusiaan ketika perang dunia berkecamuk. Pada perjanjian Wina yang 

mengatur peperangan, rumah sakit menjadi lembaga yang dilindungi dan tidak 

boleh dirusak. Hal tersebut sebagai bentuk penghormatan pada nilai-nilai 

kemanusiaan. Perawatan pada pra korban dan orang-orang sakit (Mann dan Faan, 

1998).  

Mann dan Faan menjelaskan bahwa rumah sakit pertama pada abad 

pencerahan adalah Pennysilvania yang mulai melakukan kegiatan sosialisasi 

pelayanan. Rumah sakit tersebut menyebarkan pamflet yang menerangkan bahwa 

masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan untuk sakit-sakit tertentu (Mann 

dan Faan, 1998). Pada era kontemporer, paska perang dingin antara Amerika dan 

Uni Soviet, perkembangan rumah sakit makin pesat dari sisi model pelayanan. 

Jenis rumah sakit pun terbagi antara rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit 
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milik swasta. Rumah sakit negeri maupun swasta sama-sama membutuhkan 

pasien. Pada konteks kebutuhan rumah sakit untuk membiayai sumberdaya dan 

perawatan, konsep bisnis mulai dibangun. Namun demikian etika bisnis rumah 

sakit sebagai lembaga pelayanan publik juga diciptakan.  

Persaingan mendapatkan konsumen mendorong lembaga-lembaga pelayan 

kesehatan, rumah sakit, mempraktikkan pemasaran. Pada fase kontemporer, rumah 

sakit menggunakan berbagai media seperti koran, website, dan kegiatan sosial 

untuk proses pemasaran. Saat ini fenomena orang-orang Indonesia memilih rumah 

sakit di Singapura dan Penang Malaysia juga merupakan bagian dari kesuksesan 

praktik branding dalam pemasaran. Belum ada studi khusus perbandingan dan 

branding rumah sakit yang bisa menyediakan data terkait ini. Studi ini 

memanfaatkan fenomena umum yang sering muncul di pemberitaan media massa 

tentang perilaku memilih rumah sakit di kalangan kelas menengah ke atas 

Indonesia.  

Praktik branding dari rumah sakit di Indonesia secara lebih jelas ketika 

teknologi informasi berkembang pada periode akhir 1990an. Namun demikian 

studi ini mencoba menelisik praktik branding rumah sakit dari rumah sakit tertua 

di Indonesia. Paling tidak ada lima rumah sakit tertua Indonesia antara lain RS. 

Dustira (1887) terletak di Bandung, RS. PGI (1895) di Cikini, RS. Dr. Soetomo 

(1923) terletak di Surabaya, RS. Immanuel (1965) terletak di Bandung, dan RS. 
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Cipto Mangunkusumo (1964) di Jakarta.  Lima rumah sakit tertua tersebut berada 

dalam pengelolaan swasta dan pemerintah. Dari lima rumah sakit tersebut yang 

secara umum mendapat perhatian masyarakat adalah RS Dr. Soetomo dan RS 

Cipto Mangunkusomo. Kedua rumah sakit ini menjadi rumah sakit besar karena 

salah satu faktornya adalah keterkaitannya dengan lembaga pendidikan. RS Dr. 

Soetomo menjadi rumah sakit dalam lingkunan Universitas Airlanga, sedangak 

RSCM menjadi rumah sakit dalam lingkungan Universitas Indonesia. 

Hampir tidak ada studi serius terkait praktik branding dari rumah-rumah sakit 

tertua tersebut. Data-data praktik branding hanya bisa ditemukan, oleh studi ini, 

dalam bentuk website dan pemberitaan umum media massa. RSCM merupakan 

rumah sakit yang mendapat penghargaan dari PERSI (Persatuan Rumah Sakit 

Indonesia) sebagai salah satu rumah sakit terbaik dalam kategori human resource 

development (Healthdetik.com, 9/11/2013). Namun demikian praktik branding 

RSCM juga bisa dilihat dari berbagai kegiatan bakti sosial seperti operasi katarak 

massal gratis, dan lain-lainnya. Pada era ini website menjadi salah satu bagian dari 

praktik branding yang digunakan untuk menginteraksikan simbol-simbol rumah 

sakit. Jika melihat website RSCM maka tampilah pertama, sampai penelitian ini 

ditulis (September 2015), muncul banner website “RSUPN Cipto Mangunkusumo 

has been accredited by Join Commission International”. Selain itu menampilkan 

visualisasi pelayanan dan tag-line berbunyi “Menolong, Memberikan Yang 

Terbaik”. 
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RS Hermina merupakan rumah sakit pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak 

yang memiliki brand atau makna cukup baik. Berdiri pada tahun 1967 yang saat ini 

sudah menjadi 17 unit rumah sakit. Perkembangan unit rumah sakit ini 

menandakan bahwa RS Hermina memiliki kekuatan pemasaran yang baik. Pada 

tahun 2013, RS Hermina mendapatkan penghargaan Indonesia Most Reputable 

Brand 2013 (Swa, Mei 2013). Praktik branding rumah sakit di Indonesia sudah 

dimulai oleh sebagian lembaga kesehatan publik tersebut. Namun fakta rumah 

sakit Indonesia masih belum memiliki makna sebagai rumah sakit yang dipilih dan 

dipercaya publik adalah masalah tersendiri. Secara teori branding, ada kegagalan 

dalam praktik branding.  

2.3.Histori Rumah Sakit Universitas Airlangga 

Studi secara khusus mempelajari praktik branding dari Rumah Sakit 

Universitas Airlangga (RSUA). Pembahasan praktik branding secara lebih dalam 

berdasar pada observasi dan wawancara subyek akan dilakukan di bab III. Pada 

sub bab ini akan melakukan penelaah konteks historis dan aspek kelembagaan dari 

RSUA. Berdasar profil dari web rumahsakit.unair.ac.id, RSUA memiliki visi 

menjadi rumah sakit pendidikan terkemuka dalam pelayanan kesehatan 

paripurna, dan menjadi rumah sakit terdepan dalam pendidikan dan penelitian di 

bidang kesehatan. Selain itu memiliki empat misi utama;  (1) Menyelenggarakan  

pelayanan  Kesehatan Paripurna; (2) Menjadi pusat rujukan masalah kesehatan; (3) 
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Menyelenggarakan pendidikan dan latihan tenaga kesehatan, dengan berdasarkan 

kaidah pendidikan modern; dan (4) Melakukan penelitian dasar, klinis, maupun 

komunitas guna pengembangan dan penapisan teknologi kedokteran dan 

kesehatan. 

Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) yang sebelumnya bernama 

Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga (RSPUA) adalah fasilitas untuk 

publik dari Universitas Airlangga sebagai manifestasi dari pendidikan ilmu–ilmu 

kesehatan di Universitas Airlangga. Berdirinya RSUA dilandasi oleh keinginan 

yang kuat dari Universitas Airlangga untuk berbakti kepada bangsa dan negara 

dalam bidang kesehatan yang selaras dengan visi dan misi Universitas Airlangga.  

Pemasangan tiang pancang Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga 

(RSPUA) pada akhir tahun 2007 di lahan kampus C Unair Mulyorejo menjadi 

tanda dimulainya pelaksanaan pembangunan RSPUA. Pembangunan RSPUA 

masih berlangsung hingga sekarang, namun terhitung sejak akhir tahun 2010 

gedung RSPUA sudah  selesai dibangun secara makro sebanyak delapan lantai, 

meskipun pada saat itu hanya lantai satu hingga lantai tiga saja yang secara mikro 

sudah dapat dioperasikan.  

Pada awal tahun 2011, rektor Universitas Airlangga mengangkat pimpinan-

pimpinan RSPUA untuk menyusun kegiatan-kegiatan intensif dan terpadu dalam 

mempersiapkan pelayanan kesehatan yang akan dilakukan oleh RSPUA sebagai 
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awal berdirinya RSPUA. Berbekal Surat Izin dari Dinas Kesehatan Pemerintah 

Kota Surabaya tentang mendirikan RSPUA dan Surat Izin Sementara tentang 

penyelenggaraan RSPUA yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2011, RSPUA 

melakukan promosi RSPUA dan simulasi-simulasi pelayanan pasien yang 

kemudian hasilnya cukup memuaskan. 

 Surat keputusan pemerintah Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya 

Nomor: 503.445/14/IP.RS/436.6.3/IV/2013  memutuskan RSPUA mendapatkan 

hak dan kewajiban untuk melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

dengan mengutamakan fungsi sosial. RSPUA memiliki hak dan kewajiban untuk 

melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kegiatan pengobatan, 

perawatan, dan pemulihan pasien yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam 

upaya peningkatan dan pencegahan. RSPUA  harus memberikan pelayanan yang 

bermutu tinggi dan fasilitas yang memadai dan unik sehingga mampu memberi 

pasien rasa nyaman, bangga, dan puas dalam mendapatkan pengobatan di RSPUA. 

RSPUA melakukan kegiatan pelayanan kesehatan dengan mempekerjakan tenaga 

profesional yang sesuai dengan standar  dan surat izin praktek yang berlaku.  

RSPUA memiliki tanggung jawab untuk memberi pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat umum, RSPUA juga memiliki kewajiban untuk mengelola dan 

memanfaatkan RSPUA sebagai sarana pendidikan terutama bagi mahasiswa 

Universitas Airlangga. RSPUA sebagai pengampu ilmu kesehatan 
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bertanggungjawab melakukan penelitian dan pengembangan ilmu utamanya 

IPTEKDOK. Sedangkan sebagai pengguna ilmu kedokteran, RSPUA memiliki 

kewajiban untuk mendidik dan mencetak tenaga medis yang berkualitas sehingga 

mampu membangun dan mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan di dalam 

negeri serta dapat bersaing di era global. RSPUA memenuhi kewajiban tersebut 

dengan menyediakan fasilitas yang menunjang kegiatan pendidikan. Fasilitas 

pendidikan yang terdapat di RSPUA antara lain penyediaan ruang kelas untuk 

kegiatan perkuliahan yang terdapat di dalam gedung RSPUA, penyediaan poli bagi 

mahasiswa untuk pendidikan klinik (praktek), dan juga terbuka bagi kegiatan 

penelitian dan pengembangan. 

RSPUA mengubah nama menjadi Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) 

pada tahun 2011 setelah Dinas Kesehatan Surabaya memberi surat izin tetap untuk 

penyelenggaraan kegiatan rumah sakit. Pengubahan nama ini disepakati oleh 

seluruh pimpinan RSPUA. Para pimpinan RSPUA menilai bahwa penggunaan 

kata „pendidikan‟ untuk nama rumah sakit justru membentuk citra yang tidak 

diharapkan di masyarakat. Pihak RSPUA berpendapat, masyarakat memiliki 

persepsi bahwa rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit yang memanfaatkan 

pasien yang datang untuk keperluan pendidikan dengan melakukan percobaan-

percobaan yang dapat mengakibatkan malpraktik. Oleh sebab itu, untuk 

menghilangkan stigma tersebut, RSPUA memutuskan untuk mengubah nama 

dengan menghilangkan kata „pendidikan‟ sehingga, kini RSPUA dengan resmi 
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telah mengubah nama menjadi Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA). 

Namun, pengubahan nama rumah sakit tesebut tidak mengubah fungsi dan fasilitas 

RSUA sebagai rumah sakit pendidikan. RSUA tetap menyediakan fasilitas dan 

mengadakan kegiatan yang menunjang pendidikan di bidang ilmu-ilmu kesehatan. 

Pada struktur organisasi terdapat tiga direktur, yaitu direktur utama, direktur 

umum dan keuangan, dikrektur pelayanan dan penunjang medic, dan direktur 

pendidikan, penelitian dan pengembangan. Pada struktru direktur sama sekali tidak 

ada posisi direktur pemasaran. RSUA juga tidak atau belum memiliki logo 

tersendiri namun menggunakan logo Universitas Airlangga. Hal ini menyiratkan 

bahwa RSUA menjalankan mandat sebagai lembaga pelayanan kesehatan publik 

berdasarkan pada nilai-nilai dalam universitas secara umum.  

RSUA termasuk memiliki pelayanan dan fasilitas kesehatan cukup lengkap. 

Fasilitas kesehatan didukung oleh laboratorium urinalisis, hematologi, kimia 

klinik, dan imunolog. Fasilitas lain adalah radiologi, catheterization laboratory, 

rehabilitasi medik, farmasi, medical check up, ruang first aid, ruang icu, ruang 

resusitasi, ruang vk (bersalin). Pelayanan kesehatan menyediakan poli/llinik rawat 

jalan yang terdiri dari 23 pelayanan antara lain: 

- Bedah Orthopedi 

- Bedah Plastik 

- Bedah Syaraf 
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- Bedah Thorax cardiovascular 

- Bedah Kepala Leher 

- Bedah Onkologi 

- Bedah Digestif 

- Bedah Mulut 

- Bedah Anak 

- Penyakit dalam  

- Jantung 

- Paru 

- Syaraf 

- Urologi2. 

- THT 

- Mata 

- Kulit Kelamin 

- Jiwa 

- Gigi 

- Anak 

- Kebidanan dan Kandungan 

- Psikologi 

- Battra/ OTI 

- Gizi 
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2.4.Penutup 

Bab ini menemukan realitas bahwa branding menjadi bagian kepentingan 

meyakinkan obyek, baik produk dan jasa, kepada masyarakat. Keyakinan bahwa 

obyek tersebut memiliki nilai yang bisa dipercaya dengan kualitas-kualitas yang 

diharapkan.  Sejarah branding sebagai praktik sesungguhnya sudah sangat lama. 

Akan tetapi menjadi pendekatan dan teori baru berkembang terutama pada 

masyarakat industri dan revolusi teknologi informasi. Indonesia telah memulai 

praktik branding sejak masa kolonialisme Belanda untuk kepentingan bisnis dan 

sekaligus politik. Fase awal branding di era kolonialisme disebut sebagai reklame 

karena muncul dalam bentuk-bentuk pamflet atau banner. Sedangkan pada masa 

Indonesia merdeka istilah reklame diganti menjadi periklanan. Hal ini mengikuti 

kecenderungan iklan dan praktik branding tidak hanya melalui pamflet. 

Rumah sakit sendiri melakukan praktik branding sejak abad ke-18 melalui RS 

Pennysalvania. Tujuan awal branding adalah sosialisasi eksistensi rumah sakit 

yang berbeda dari gereja. Perkembangan kontemporer memperlihatkan bahwa 

rumah sakit mulai aktif melakukan praktik branding sebagai bagian dari 

terbentuknya masyarakat industrial. Rumah sakit dan bisnis kesehatan 

menyebabkan praktik branding mesti dilakukan untuk mempertahankan eksistensi 

lembaga pelayanan kesehatan tersebut. Indonesia memiliki rumah sakit-sakit yang 

berusia tua. Akan tetapi ada fenomena bahwa sebagian masyarakat belum 
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memiliki kepercayaan penuh. Masyarakat, terutama kelas menengah ke atas, 

memilih rumah sakit di luar negeri seperti Singapura dan Malaysia. Hal ini 

menandakan bahwa ada persoalan dalam praktik branding rumah sakit di 

Indonesia. Studi ini akan melakukan pembahasan praktik branding RSUA secara 

lebih khusus pada bab selanjutnya. 
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