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BAB III 

PRAKTIK BRANDING RSUA 

3.1. Praktik Branding RSUA 

Praktik branding secara garis besar dipisahkan menjadi dua media, yaitu 

media interaksi langsung dan tidak langsung. Sebagaimana dijelaskan pada 

kerangka konseptual, praktik branding melalui media interaksi langsung adalah 

proses mensosialisasi dan mempersuasi kepada masyarakat melalui praktik 

tindakan tatap muka. Tindakan tatap muka bisa meliputi komunikasi langsung 

melalui tenaga pelayan, dalam hal penelitian ini adalah dokter, perawat dan 

tenaga administrasi. Tindakan tatap muka, disebut juga proses komunikasi 

branding, apakah didesain secara khusus mereproduksi simbol-simbol yang 

akan menciptakan makna. Para tenaga kesehatan sebagai „I‟ dan „Me‟ memiliki 

kesengajaan melakukan interaksi yang ditujukan untuk mendapatkan 

kepercayaan.  

Media interaksi tidak langsung termasuk di dalamnya adalah penggunaan 

simbol-simbol melalui media komunikasi sekunder seperti antara lain suara 

khusus dalam rumah sakit, logo, cetak iklan, dan warna. Pada dimensi media 

interaksi tidak langsung ini, simbol-simbol menempatkan rumah sakit sebagai 

subyek yang merepresentasikan sumberdaya manusia di dalamnya. Pada sub bab 

ini akan ditelaah hasil wawancara dengan representasi RSUA terkait dengan 
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praktik branding. Wacana praktik branding berdasar dari penelitian ini 

sebenarnya belum kuat di kelembagaan RSUA dan sumberdaya manusianya. 

 

3.1.1. Makna RSUA 

Hasil wawancara dan pembacaan dokumen melalui website resminya, RSUA 

tampaknya ingin membangun makna sebagai rumah sakit yang intelektual dan 

bermoral sesuai dengan citra Universitas Airlangga. Intelektual berarti memiliki 

basis legitimasi akademik dan penelitian dalam menyediakan tenaga kesehatan 

serta pelayanan kesehatan. Sedangkan bermoral memiliki makna sebagai rumah 

sakit yang jujur kepada pasien, memegang kode etik kedokteran dan rumah sakit, 

mempraktikkan nilai moral yang berlaku dalam sistem masyarakat, serta menaati 

regulasi pemerintah.  

 Pak Budi (Anonim) adalah Kepala bagian Tata Usaha di RSUA yang 

memegang semua informasi terkait pemasaran lembaga sebab RSUA tidak 

memiliki divisi yang dibentuk secara khusus untuk menangani pemasaran. Pria 

berusia 49 tahun ini memiliki latar belakang pendidikan magister ekonomi.   

Peneliti melakukan wawancara di ruangan Pak Budi sendiri yang terletak di 

lantai satu. Subyek menyambut peneliti dengan ramah. Pada saat peneliti 

melakukan wawancara terkait konsep rumah sakit yang ingin dibangun RSUA, 
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subyek menjawab pertanyaan peneliti dengan santai dan penuh percaya diri 

sambil menyandarkan diri di tempat duduknya. 

“Jadi rumah sakit unair itu kan ingin kita konsep mulai pasien-pasien 

yang posisi menengah ke atas itu .. ehm.. tertangani. jadi kalau bisa 

pasien yang keinginannya ke luar negeri, singapura, Malaysia itu bisa 

mempunyai fasilitas dari kita.” (Budi, 2015). 

Berdasarkan pandangan Pak Budi, RSUA memiliki target pasien menengah ke 

atas. Oleh karenanya, RSUA berusaha membangun konsep rumah sakit dengan 

fasilitas yang setara dengan fasilitas rumah sakit yang telah maju di luar negeri. 

RSUA berharap dapat mengurangi pasien yang melakukan pengobatan keluar 

negeri dan lebih memilih RSUA sebagai tempat berobat. 

Hampir senada dengan Pak Budi, dr. Stefani juga menyebutkan bahwa RSUA 

berusaha menjadi rumah sakit yang intelek dan berkelas di bidangnya. Dr. Stefani 

adalah salah satu dokter spesialis penyakit dalam di RSUA. Sebelumnya, Dr. 

Stefani mengenyam pendidikan kedokterannya di Universitas Airlangga. Peneliti 

menemui subyek pada siang hari, setelah subyek menyelesaikan jadwal 

praktiknya di poli rawat jalan. Dokter perempuan berusia 36 tahun ini memiliki 

pembawaan diri yang ramah, tenang sekaligus tegas. 

 “Ehmm .. konsep rumah sakit ya ? (melirik ke kanan atas) sebetulnya saya 

tidak paham terlalu jelas juga ya dari konsep awal mulanya karena saya 

sendiri ngga sedari awal sekali .. tapi kalo menurut saya sendiri ya yang 

pasti rumah sakit yang berpendidikan ya, yang intelek & terpercaya, 

karena kita kan juga membawa nama unair. Namanya aja rumah sakit 

unair kan?”(Steffani, 2015). 
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Jawaban dari dr. Stefani menunjukkan bahwa RSUA dibangun dengan konsep 

yang sesuai dengan citra unair sendiri. Subyek berasumsi bahwa nama Unair 

sudah memiliki citra sebagai institusi yang intelek dan terpercaya di mata 

masyarakat sehingga, RSUA memiliki kewajiban untuk terus membangun serta 

menjaga citra dari unair yang sudah terbentuk dengan baik. Oleh sebab itu, 

penggunaan nama unair pada RSUA menyebabkan RSUA harus berdiri sesuai 

dengan konsep dan karakter yang dimiliki oleh unair.  

Berbeda dengan Pak Budi, Direktur Utama RSUA Pak Doni (anonym) justru 

menyebutkan bahwa RSUA bukan rumah sakit yang dikonsep secara khusus. Pak 

Doni memegang tanggung jawab sebagai pimpinan utama RSUA sejak dari awal 

RSUA didirikan. Peneliti menemui dan mewawancarai pria paruh baya dengan 

gelar professor ini tanpa perjanjian terlebih dahulu. Ketika itu, subyek sedang 

berada di ruangan direktur utama. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh dirut 

RSUA ini menyebabkan wawancara hanya dilakukan secara singkat. Ketika 

peneliti menanyakan tentang konsep RSUA, Pak Doni menjawab dengan nada 

yang agak tinggi dan tergesa. 

“Tidak perlu kita konsep yang gimana-gimana, karena ada BPJS semua 

pasien jadi sama. Jadi ya sama saja dengan rumah sakit lainnya, tidak 

ada bedanya.”(Doni, 2015). 

Direktur utama RSUA menyatakan bahwa RSUA tidak membentuk konsep 

rumah sakit RSUA secara khusus akibat adanya program BPJS. Pengadaan 

program BPJS yang mana masyarakat dari kelas bawah, menengah, hingga ke 
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atas bisa mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan tanpa mengeluarkan 

biaya. Pak Doni menilai program BPJS menyebabkan tidak ada perbedaan antara 

pasien menengah ke bawah dan pasien menengah ke atas sehingga, RSUA pun 

juga tidak perlu membangun konsep menjadi rumah sakit yang khusus atau 

berbeda dengan rumah sakit lainnya. 

Maria Ulfa adalah seorang bidan yang telah bekerja selama tiga tahun di 

RSUA. Perempuan berusia 29 tahun yang kerap disapa Ulfa ini memiliki latar 

belakang pendidikan Kebidanan di Universitas Airlangga. Ulfa berpandangan, 

bahwa RSUA tidak berbeda dari rumah sakit umum lainnya walaupun ia 

menekankan RSUA adalah bagian dari Unair.  

“…ya rumah sakit yang baik.. yo sama mbak kayak rumah sakit pada 

umumnya..gitu… yaa bedanya ini punya unair mbak hahaha (tertawa).. 

ya iya sama sih mbak, aku soalnya pertama kerja langsung di sini mbak 

jadi nggak tahu rumah sakit lain kayak gimana..”(Ulfa 2015). 

Ulfa yang belum pernah bekerja di rumah sakit lain sebelumnya ini tidak 

banyak memahami konsep RSUA karena dia lebih banyak bekerja secara teknis 

sebagai tenaga kesehatan bidan. Pandangan Ulfa ini tidak banyak berbeda dari 

bidan dan perawat lainnya yang sempat diskusi informal. Seorang staff 

administrasi bernama Sandy. Sebelum bekerja di RSUA, Sandy mengenyam 

pendidikan D3 di Universitas Airlangga. Staff administrasi berusia 26 tahun 

yang telah bekerja selama kurang lebih satu tahun itu tidak terlalu paham dengan 
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konsep RSUA. Menurutnya ada perubahan yang awalnya menggunakan istilah 

pendidikan kemudian dihapus. 

“Mmm… yaa rumah sakit pendidikan .. ya dulu rumah sakit 

pendidikan, sekarang udah nggak sih….yaa yang ada kegiatan 

pendidikannya, kayak kuliah,seminar, terus tempat belajar juga buat 

mahasiswa gitu mbak…” (Sandy, 2015). 

Bagi direktur utama RSUA, nama unair sangat membantu dalam proses 

mengenalkan RSUA sebagai rumah sakit yang baik dan dapat dipercaya. Maka 

dari itu, RSUA tidak membuat suatu program khusus untuk membangun citra 

RSUA sendiri. Namun, meski demikian RSUA juga melakukan beberapa langkah 

untuk memperkuat citranya. Salah satu langkah yang dilakukan oleh RSUA 

adalah mengubah nama dari Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga 

(RSPUA) menjadi Rumah Sakit Universitas Airlangga. 

“rumah sakit ini rumah sakit pendidikan itu sudah pasti, tapi judulnya 

di depan kan tulisannya rumah sakit universitas airlangga, tulisan 

pendidikan itu sudah dihilangkan karena apa ya… kalau dari luar kan 

kata pendidikan itu diidentikan dengan malpraktek” (Budi, 2015). 

Menurut Pak Budi, RSUA menilai masyarakat memiliki persepsi yang kurang 

baik terhadap kata „pendidikan‟. Kata „pendidikan‟ dinilai melekat pada kegiatan 

pembelajaran yang menjadi lebih menjurus kepada percobaan yang kemudian 

menimbulkan konstruksi yang tidak diharapkan oleh RSUA seperti malpraktik, 

pasien yang dimanfaatkan untuk percobaan dalam kepentingan pembelajaran dan 

lain sebagainya. Pandangan yang kurang baik dari masyarakat menjadi pendorong 

RSUA menghilangkan kata pendidikan. RSUA berharap pengubahan nama rumah 
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sakit tersebut dapat membentuk makna yang lebih baik di mata masyarakat. 

Meski demikian, RSUA tidak mengubah fungsinya sebagai rumah sakit yang 

menyediakan fasilitas bagi kegiatan pembelajaran ilmu-ilmu kesehatan.  

Diskursus konsep RSUA tampaknya terbagi menjadi dua polar, antara pihak 

yang meyakini bahwa lembaga miliki Unair ini akan menjadi rumah sakit 

berpredikat intelektual untuk kelas menengah atas dan pihak yang menjadikan 

RSUA apa adanya. Kebijakan BPJS tampaknya menjadi semacam materi wacana 

bagi pihak yang tidak merasa perlu membangun konsep khusus pada RSUA. 

3.2. Interaksi Simbolik dalam Branding 

Studi ini menghadapi tantangan cukup sulit sebab RSUA tidak memiliki 

strategi khusus untuk membangun citra atau branding RSUA. Hampir semua 

subyek dalam RSUA sudah menjadi bagian dari branding „Universitas 

Airlangga‟. Penggunaan nama „Universitas Airlangga‟ saja sudah membantu 

dalam membangun citra rumah sakit tersebut. Pak Budi meyakini bahwa cukup 

dengan nama Unair maka tidak perlu melakukan kegiatan yang merupakan 

bagian dari pemasaran ini. 

“Ya kita ngga melakukan branding khusus, karena nama unair sendiri 

kan sudah menjadi brand yang baik di mata masyarakat, unair sendiri 

sudah punya nama. Jadi untuk apa melakukan branding lagi? (sambil 

tersenyum)”(Budi, 2015). 
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Kutipan pernyataan diatas menunjukkan bahwa RSUA berdiri dengan 

memanfaatkan nama Unair yang citranya sudah terbentuk baik di masyarakat. 

Pihak RSUA menilai nama „Universitas Airlangga‟ sudah memiliki makna yang 

baik di mata masyarakat sehingga RSUA optimis bahwa citra Unair sendiri akan 

melekat pada RSUA. Sependapat dengan Pak Budi, Pak Doni menyatakan bahwa 

nama „Universitas Airlangga‟ sudah menjadi modal yang cukup besar dalam 

mengusahakan RSUA menjadi pilihan masyarakat.“Nggak ada, nama unair saja 

sudah cukup” (Doni, 2015). 

Berdasar dari kedua wacana kedua pimpinan RSUA, praktik branding tidak 

merupakan desain dan perencanaan sistematis. Hal ini mendorong studi ini 

melihat praktik branding RSUA sebagai praktik tanpa narasi khusus. Walaupun 

para tenaga kesehatan terutama perawat, bidan dan administrasi mendapatkan 

pelatihan yang merupakan bagian dari persiapan branding. Pelatihan tersebut 

terkait dengan perilaku menghadapi pasien seperti menyapa, memperhatikan dan 

mendengarkan pasien seperti pernyataan Sari berikut ini. 

“…Oohh ada mbak dulu pernah sekali service excellence sama 

komunikasi efektif…tentang memberi pelayanan gitu. Cara kalimat-

kalimat yang baik untuk ngangkat telefon kayak gitu mbak. Kalau 

yang kayak komunikasi gitu jarang mbak. Setahun sekali mungkin. 

Itu saya dulu ikut waktu pertama masuk mbak. Sekarang belum ada 

lagi itu…” (Sari, 2015). 

Sari sebagai perawat juga menyatakan bahwa pelatihan berkaitan dengan 

cara pelayanan pernah dilakukan. Staff yang masih muda ini menyebutkan 
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pelatihan itu berisi tentang cara duduk, cara bicara, dan cara mengangkat telefon. 

Staff lain non-medis pun juga pernah mendapatkan pelatihan seperti yang 

disampaikan oleh salah satu staff administrasi berikut ini. 

“ada kok mbak, biasanya tiga bulan sekali.. pelatihannya macem-

macem sih, yang sering memang pelatihan medis kayak cuci tangan, 

pencegahan /penyakit, tapi pelatihan service, komunikasi gitu juga 

ada kok meskipun jarang.” (Sandy, 2015). 

 Sandy staff administrasi yang juga merupakan lulusan dari Unair ini 

menyebutkan bahwa staff administrasi juga sering mendapatkan pelatihan yang 

cukup rutin. Dari kutipan di atas terlihat bahwa meski pelatihan cukup terjadwal 

namun intensitas pelatihan untuk pelayanan memiliki frekuensi yang lebih sedikit. 

 Ulfa juga menyebutkan bahwa dirinya mengikuti beberapa pelatihan yang 

diadakan oleh RSUA dalam rangka meningkatkan pelayanan rumah sakit. Pelatihan 

yang pernah diikuti oleh Ulfa sendiri kebanyakan merupakan pelatihan yang terkait 

dengan keterampilan dalam pelayanan ibu dan anak. 

“saya sendiri kebanyakan dapat pelatihan tentang asi, tentang 

perawatan ibu hamil dan setelah melahirkan. Pelatihan komunikasi 

gitu juga ada, Cuma pernah ikut sekali aja kalau yang itu. Kan 

pelatihan kayak gitu tergantung surat tugasnya ditugaskan untuk 

pelatihan apa.. saya seringnya ya tentang ibu dan anak” (Ulfa, 2015). 

 Berbeda dengan para perawat dan staf administrasi, Stefani sebagai dokter di 

RSUA justru merasa tidak pernah ditugaskan untuk mengikuti pelatihan terkait 

pelayanan maupun pelatihan kesehatan. 
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“mm selama di sini sih nggak pernah dapat rasanya pelatihan seperti 

itu. Mungkin belum sih ya.. ya bukan pelatihan khusus sih, hanya dulu 

sekali waktu pertama kali memang ada pelatihan seperti itu, lebih ke 

semacam pengarahan, tapi kalau di tengah masa saya bekerja sih 

rasanya tidak ada..” (Stefani, 2015). 

 Berdasarkan penuturan dari dokter Stefani, dokter di RSUA juga tidak banyak 

mendapat pelatihan yang rutin terkait dengan pelayanan. Tidak adanya desain 

pelayanan khusus dan rendahnya intensitas pengadaan pelatihan rupanya 

menyebabkan interaksi simbol yang dilakukan oleh tenaga kerja RSUA hanya 

berdasar pada simbol dan nilai yang dipahami secara individual oleh masing-masing 

tenaga kerja RSUA. 

3.2.1 Branding: Interaksi Langsung 

Praktik branding melalui interaksi langsung, melalui pemaparan wawancara 

penelitian ini akan masuk pada analisis interaksionisme simbolik dimana aktor 

subyek sebagai „Me‟. Konsep „Me‟ dalam interaksionisme simbolik Herbert Mead 

adalah bagaimana subyek mengharap makna berdasar pada apa yang sudah 

dipahami oleh masyarakat umum. Dasi adalah simbol dengan makna profesional, 

baju dimasukkan celana adalah simbol dengan makna kerapian, peci adalah simbol 

dengan makna keagamaan atau tradisi keislaman, dan lain sebagainya. Pada bagian 

ini bagaimana konsep „Me‟ dari RSUA mendapatkan definisi dari para subyek yang 

menjadi representasi di dalamnya.  
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Definisi atau makna tentang RSUA dalam kesadaran subyek sebagai 

representasi menjadi tumpuan bagaimana subyek menyampaikan makna apa yang 

ingin dibangun dan simbol apa saja yang diinteraksikan untuk menjadi representasi 

RSUA. Pada sub bab sebelumnya sudah diketahui bahwa RSUA melakukan 

branding tanpa desain atau narasi khusus. Namun demikian, RSUA bertumpu dan 

menjadikan nama Unair sebagai ujung tombak pembangunan maknanya. Oleh 

sebab itu, definisi Unair dalam kesadaran subyek RSUA perlu diperhatikan, sebab 

definisi dari para subyek RSUA tentang Unair di dalam pikirannya menentukan 

simbol apa  yang akan diinteraksikan kepada masyarakat khususnya pasien RSUA.  

Dr. steffani memaknai Unair sebagai lembaga pendidikan yang memiliki 

kapabilitas yang bisa diandalkan, baginya Unair adalah lembaga yang memiliki 

reputasi baik serta sangat bertanggungjawab pada bidang keilmuan. 

“arti Unair buat saya.. Unair ya lembaga pendidikan yang sangat 

bertanggungjawab dan bermoral. Dalam bidang akademis kapasitas 

Unair tidak bisa diragukan. Jadi rumah sakit ini juga tidak memberikan 

analisa penyakit yang sembarangan. Lembaga ini punya prosedur dan 

standart yang bisa dipertanggungjawabkan.” (Steffani, 2015). 

 Melalui definisi tentang Unair maupun, dokter Steffani meyakinkan bahwa 

Unair adalah lembaga yang dapat dipercaya dan dapat bertanggungjawab dengan 

baik. Pertanggungjawaban dan kapabilitas tersebut, melalui penuturan dokter steffani 

diwujudkan melalui kemampuan RSUA dalam mengobati dan memberikan analisa 

penyakit yang tidak sembarangan kepada pasien. 
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 Tidak berbeda dengan dr. steffani, Ulfa sebagai bidan juga memaknai Unair 

sebagai lembaga yang memiliki reputasi tentang intelektualitas yang dan memiliki 

kedisiplinan pada prosedur yang berlaku. 

 “Unair kan di dalamnya orang yang intelek mbak.. orang yang punya 

unggah ungguh. Disiplin dan taat prosedur.” (Ulfa, 2015). 

 Ulfa menyiratkan makna Unair adalah lembaga yang memiliki sumber daya 

yang intelek. Bagi Ulfa, Intelektualitas direpresentasikan lebih kepada sebuah sikap 

taat peraturan, disiplin, dan mentaati peraturan dan prosedur yang berlaku. 

  Hampir sama dengan apa yang disampaikan Ulfa, Sari menginterpretasi 

Unair sebagai lembaga yang memiliki kelas yang terpandang di masyarakat serta 

memiliki sumber daya yang berpendidikan.   

 “buat aku sih, yang pasti intelek dan punya kelas lah.. kan udah 

universitas jadi ya, berpendidikan lah orang-orangnya” (Sari, 2015). 

 Perawat berusia 26 tahun ini mengungkapkan bahwa nama Unair 

didefinisikan sebagai simbol pendidikan yang berkelas. Tingkat pendidikan di level 

perguruan tinggi baginya adalah level yang cukup tinggi dan menghasilkan sumber 

daya yang berkualitas dan memiliki nilai yang lebih. 

 Senada dengan Sari, Sandy juga mendefinisikan Unair selain sebagai 

lembaga berkelas yang disegani masyarakat. 

“yaa Unair menurut saya, disegani orang yang pasti. Kualitasnya kan 

sudah dipercaya banyak orang..” (Sandy, 2015).   
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 Dari penuturannya yang singkat, Sandy menyiratkan bahwa baginya, Unair 

memiliki makna dihormati dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat banyak. 

 Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya RSUA 

memiliki makna yang hampir sama terhadap Unair. Makna yang dimiliki subyek 

terhadap Unair adalah lembaga yang bertanggungjawab dalam bidang akademis dan 

memiliki kapabilitas yang dapat dipercaya, serta memiliki intelektualitas dengan 

kelas dan reputasi yang dihormati di masyarakat umum. Definisi tentang Unair ini 

kemudian menjadi dorongan bagi subyek RSUA dalam mempraktikkan simbol 

untuk menyampaikan makna kepada pasien RSUA. Simbol tersebut diinteraksikan 

secara langsung melalui komunikasi tatap muka atau dalam aktivitas pelayanan 

sehari-hari. 

Interaksi langsung merupakan konsep utama dalam interaksionisme simbolik 

yang mana simbol dengan makna-makna yang diharapkan bisa terbangun. 

Sebagaimana telah dipaparkan dalam analisis data di atas bahwa RSUA memiliki 

dua makna yang terpolar. Pertama adalah makna rumah sakit yang merepresentasi 

kelas menengah ke atas dan pendidikan atau intelektual. Kedua RSUA bermakna 

sebagaimana rumah sakit umum lainnya karena juga menggunakan BPJS. Kartu 

asuransi kesehatan dari pemerintah ini menyebabkan RSUA harus menerima 

pasien-pasien dari kelas manapun.  
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Dokter Stefani memahami dirinya sebagai dokter RSUA yang perlu peka pada 

konteks subyek pasien. Menurutnya, ia memperhatikan kondisi sosial ekonomi 

pasien. Kata kunci dari dokter Stefani di RSUA adalah menjadi dokter yang tidak 

elitis. Konsep elitis berarti menempatkan RSUA sebagai rumah sakit mahal yang 

menjadi milik kelas menengah atas semata. 

“Saya sih ya biasa aja ya.. yaa berusaha memberikan yang terbaik dari 

diri saya.. saya juga kadang berusaha tidak memberatkan pasien, 

seperti kalau saya lihat ternyata pasien ini umum dan bukan bpjs ya 

kadang saya beri yang tidak akan memberatkan pasien di biayanya.. 

akan saya beri obat yang tidak terlalu mahal, lalu kalau masih bisa 

diobati tanpa perlu ke lab ya tidak saya beri ke lab kan kasihan juga 

kalau habis biaya banyak. Terkecuali kalau saya lihat memang pasien 

ini sangat membutuhkan pelayanan dan tindakan ini itu ya.. tapi sebisa 

mungkin saya selalu memberi kemudahan” (Stefani, 2015). 

Makna pemberian kemudahan dan keringanan dari dokter Stefani 

menurutnya menjadi bagian dari konsep para dokter di RSUA. Selama 

menghadapi berbagai pasien, dokter spesialis penyakit dalam ini memilih 

menunjukkan sikap tenang dalam kondisi apapun. 

“Saya biasanya tetap menjaga keramahan, kata-kata harus benar-

benar…apa ya…terkendali. Jangan sampai pasien menjadi takut. 

Analisis medis saya sampaikan dengan perlahan dan tenang.“ 

(Stefani, 2015). 

Konsep „Me‟ dari dokter Stefani sebagai bagian dari RSUA tampaknya ingin 

dilihat sebagai dokter atau tenaga medis yang tidak sekedar mengejar 

keuntungan. Seperti konsepnya tentang „kasihan‟ terhadap pasien-pasien yang 

kebetulan dari kelas menengah kebawah. Selanjutnya konsep atau makna sebagai 
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dokter yang „tenang‟ mendorong praktik senyum dan gesture tidak berlebihan 

atau terkendali sehingga pasien juga ikut tenang dan mampu mempercayakan 

kesembuhannya pada dokter. Konsep „Me‟ dokter Stefani hampir serupa dengan 

perawat walaupun berbeda pada satu sisi yaitu praktik berdasar apa yang 

dianggapnya baik. 

“Oh nggak ada mbak.. sama semua.. yaa pokoknya sebisa mungkin 

memberi pelayanan yang terbaik, yang penting sopan dan nggak apa 

ya berlebihan gitu, selain itu tahu tentang pasien yang dirawat itu 

berapa, siapa gitu mbak.” (Sari, 2015). 

 Konsep „Me‟ dalam interaksi langsung para tenaga medis dan administrasi 

tidak secara khusus. Interaksi yang dilakukan oleh para tenaga medis maupun non-

medis bukan merupakan desain kelembagaan, namun sebagai upaya orang per orang 

yang memaknai diri sebagai bagian dari pekerja rumah sakit. 

 Berbeda dengan Sandy sebagai staff administrasi, dalam melakukan 

interaksi dengan pasien. Sandy memilih lebih menjaga sikap, membatasi diri agar 

dapat mencerminkan kelas yang dimiliki oleh RSUA. 

“kalau saya di hadapan pasien ya berusaha untuk menjaga sikap mbak, 

jangan sampai berlebihan.. ya jaim sedikit supaya dihargai juga oleh 

pasien. Selain itu ya disiplin sama ketentuan-ketentuan administrasi yang 

ada aja pokoknya..” (Sandy, 2015). 

 Sandy yang telah menginterpretasi Unair sebagai lembaga yang memiliki 

kelas terpandang memilih untuk bersikap lebih tenang untuk menyesuaikan kelas 
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yang sudah dimiliki oleh Unair. Baginya, sikap tenang dan menjaga diri akan 

membuat pasien menghargai subyek sebagai bagian dari Unair. 

 Ulfa sebagai bidan memilih sikap apa adanya dalam berinteraksi dengan 

pasien. Baginya, sebagai bagian dari Unair tentu sudah paham bagaimana standart 

atau sikap yang seharusnya diambil dalam menangani pasien. 

“yawes biasa aja sih mbak.. santai.. yang penting kita berusaha baik, 

ramah, sewajarnya gitu lah.. nggak ada yang gimana-gimana..” 

(Ulfa, 2015). 

 Bagi Ulfa, sikap atau pembawaan yang baik sudah merupakan pembawaan 

setiap orang sehingga dalam melayani pasien, Ulfa tidak perlu melakukan persiapan 

khusus, melainkan lebih ke sikap apa adanya, selama sikap tersebut masih dalam 

batasan sikap yang baik dan sopan. Namun bagi Ulfa ada waktu-waktu tertentu 

dimana Ulfa harus menjadi tegas dan disiplin kepada pasien terkait dengan 

pelayanannya. 

“ada lah mbak kadang pasien minta dilayani ini atau itu. Kita kan juga 

punya peraturan yang mestinya ditaati. Kalo udah kayak gitu biasanya 

saya beri pengertian, tapi kalau masih maksa biasanya langsung saya 

diamkan , nggak perlu didengarkan lagi.” (Ulfa, 2015). 

 Ulfa dalam melayani pasien selalu berusaha bersikap dan memberi pelayanan 

yang baik. Namun bagi Ulfa, pada saat tertentu Ulfa harus mengabaikan pasien 

apabila pasien sudah meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur. 

Sedemikian pula halnya dengan Sandy. 
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“kadang memang saya juga gemes mbak.. Kan kalau pakai BPJS itu 

memang banyak peraturan dan prosedurnya, nggak bisa ujug-ujug 

langsung datang, tapi kadang juga masih banyak orang yang nggak 

paham sama prosedur itu walau sudah kita tulis prosedurnya di depan. 

Seperti itu ya kadang saya harus tunjukkan sikap tegas, kan saya ini 

juga Cuma menjalankan tugas , mau gimana lagi toh..” (Sandy, 2015). 

 Sama halnya dengan Ulfa, Sandy menuturkan juga memilih sikap tegas dalam 

beberapa kali memberikan pelayanan. Hal itu dilakukan karena Sandy merasa harus 

bertanggungjawab pada tugas dan prosedur yang diberikan oleh RSUA.  

 Dalam hal ini dapat dilihat bahwa para subyek memiliki definisi makna yang 

hampir sama terhadap RSUA yaitu lembaga yang bertanggungjawab dalam bidang 

akademis dan memiliki kapabilitas yang dapat dipercaya, serta memiliki 

intelektualitas dengan kelas dan reputasi yang dihormati di masyarakat umum. 

Namun demikian, para subyek menyampaikan makna tersebut melalui interaksi 

simbolik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Simbol-simbol yang dipraktikkan 

dalam memberikan pelayanan adalah simbol yang sesuai dengan nilai sosial yang 

dimiliki oleh masing-masing subyek. 

3.2.2 Branding: Interaksi Tidak Langsung 

 Membangun makna RSUA selain melalui media interaksi langsung juga dapat 

melalui interaksi tidak langsung. Interaksi tidak langsung biasanya diwujudkan 

melalui media komunikasi sekunder seperti iklan, tatanan ruang (visualisasi), suara 

khusus di dalam ruangan RSUA, model gedung dan lain-lain yang dapat 

menciptakan makna sekaligus merepresentasikan sumber daya manusia di dalamnya. 
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Pada sub bagian ini terutama akan menganalisis berdasar pada kerangka konsep 

RSUA sebagai „Me‟ melalui representasi organisasi seperti direktur dan manajer. 

 Pak Budi menjelaskan pemanfaatan nama dan logo Unair menjadi 

keuntungan sekaligus pedoman bagi RSUA dalam aktivitas pelayanannya. Atribut 

Unair menjadi pedoman berarti, RSUA beroperasi sesuai dengan batasan dan nilai 

yang dimiliki oleh Unair. 

“Logo ya tidak kita desain khusus, itu kan sudah logo dari Unair karena 

kita bagian dari Unair ya kita harus ikut memakai atribut Unair. Karena 

selain itu kan logo akan membantu kita dalam mengenalkan rumah sakit 

ini ke masyarakat ya karena kan nama Unair itu sudah dikenal baik, 

siapa yang nggak tahu Unair.. kualitasnya juga sudah teruji. Meski di 

satu sisi, nama unair itu juga menjadi beban dan tanggung jawab rumah 

sakit ini agar dalam beroperasi itu tidak melenceng dari nilai-nilai yang 

dimiliki oleh Unair sendiri.” (Budi, 2015). 

RSUA berharap mendapatkan interpretasi sebagai rumah sakit yang intelek 

dan bermoral sesuai dengan makna yang sudah dimiliki Unair sebelumnya. Maka, 

untuk mencapai harapan tersebut, RSUA menggunakan logo Unair dalam atribut 

rumah sakitnya untuk membangun makna yang baik di masyarakat sesuai dengan 

makna yang sudah terbangun dan mapan lebih dulu pada Unair.  

RSUA sebagai bagian dari lembaga pendidikan juga memiliki kewajiban 

dalam menunjang kegiatan pendidikan. Meski sempat menghapus kata „pendidikan‟ 

untuk nama rumah sakitnya untuk kepentingan citra rumah sakit namun, RSUA tetap 

melakukan kegiatan pendidikan dalam aktivitas rumah sakitnya sebagai bentuk 

tanggung jawabnya terhadap Unair.  
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 “dari depan memang kita hapus kata pendidikannya, sudah bukan 

rumah sakit pendidikan. Tapi pada kenyataannya rumah sakit ini tetap 

fungsinya sebagai rumah sakit pendidikan, ada kegiatan pendidikan di 

rumah sakit ini. Hanya saja tidak perlu lah kita tunjuk-tunjukkan kepada 

masyarakat.” (Budi, 2015). 

 Oleh sebab mengkomunikasikan kata „pendidikan‟ ke dalam nama rumah 

sakit dianggap menyebabkan makna yang kurang baik, RSUA memilih membangun 

makna pendidikan melalui pengadaan kegiatan-kegiatan pendidikan dan edukatif 

yang diadakan di dalam lingkungan RSUA. 

“Seminar dan pelatihan ada.. dari Unair sendiri atau kadang dari 

anak-anak magang gitu. Seminarnya tentang macem-macem ya 

pengetahuan tentang kesehatan yang pasti. Pelatihannya itu ada yang 

buat staff, perawat, ada juga yang buat pasien” (Ulfa, 2015). 

Selain memberikan pelayanan kesehatan, RSUA juga mengadakan kegiatan 

yang bersifat mendidik untuk seluruh bagian RSUA baik staff RSUA, mahasiswa 

yang sedang belajar di RSUA, maupun pasien RSUA. 

“pelatihannya itu nggak terus-terusan dari rumah sakit yang 

mengadakan. Jadi kan selalu ada anak yang magang di sini, mereka nanti 

kan berkelompok. Setiap kelompok itu seminggu sekali akan mengadakan 

semacam seminar bagi pasiennya. Jadi ya, pasien belajar, mahasiswa 

juga belajar. Kita semua sama-sama belajar di sini.” (Budi, 2015). 

 Aktivitas kegiatan pendidikan yang melibatkan hampir semua sumber daya 

manusia di RSUA menjadi salah satu simbol untuk mengkomunikasikan makna 

pendidikan.  

“sebagai rumah sakit pendidikan ya mengadakan kegiatan yang mendidik 

hehe. Ada kegiatan kuliah di atas itu, terus ya mahasiswa yang lagi belajar 

di sini, terus juga kadang gitu kan orangtua atau yang sedang menunggui 
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pasien itu diundang buat ikut seminar atau pelatihan atau pengarahan 

yang lagi ada hari itu.” (Sari, 2015). 

RSUA mewujudkan konsep pendidikan ke dalam kegiatan yang bersifat 

edukatif. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk membangun makna pendidikan 

yang juga menjadi bagian dari diri RSUA. Bagi RSUA, tanggung jawab RSUA untuk 

memberi pendidikan dan pengetahuan tidak hanya diperuntukkan kepada mahasiswa 

Unair sendiri melainkan juga untuk masyarakat umum. Maka dari itu, RSUA juga 

memberikan wawasan melalui seminar dan pelatihan untuk pasien, keluarga pasien, 

dan siapa pun masyarakat umum yang berkunjung ke RSUA. 

Mengkomunikasikan makna dengan media interaksi tidak langsung juga dapat 

dilakukan melalui visualisasi yang dibangun RSUA. Prosedur dari pemerintah yang 

mengharuskan RSUA terbuka bagi pasien dari kelas mana pun menyebabkan RSUA 

juga berusaha untuk tidak membuat pasien kelas menengah ke bawah „tidak percaya 

diri‟ untuk melakukan pengobatan di RSUA. 

“Meskipun target kita kelas menengah ke atas kita ngga kemudian 

mendesain bangunannya mewah .. justru kalau kita memberi kesan 

mewah, orang nggak akan kesini.”(Budi, 2015).  

Pak Budi memahami simbol visualisasi yang menunjukkan kemewahan justru 

akan membuat calon pasien enggan untuk menjadikan RSUA sebagai pilihan tempat 

berobat. Pada interaksi tidak langsung melalui visualisasi ruang, RSUA ingin 

menyampaikan kesan rumah sakit yang intelek dan berkelas namun tetap humble dan 

terbuka bagi kelas manapun termasuk untuk kelas menengah ke bawah, oleh sebab itu 
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RSUA tidak mendesain RSUA dengan interior atau model bangunan yang terlalu 

mewah.   

Senada namun tak sama, dr. steffani menilai gedung RSUA merupakan 

gedung yang cukup besar dan megah untuk ukuran rumah sakit milik pemerintah 

meski masih memiliki kekurangan jika dibandingkan dengan rumah sakit swasta.   

“gedung RSUA ini cukup bagus sih menurut saya.. besar, nyaman 

juga karena masih baru jadi kebersihannya terjaga. Keseluruhan menurut 

saya ya cukup bagus. Kalau megah mungkin belum dibandingkan dengan 

rumah sakit swasta ya tapi untuk ukuran rumah sakit pemerintah, di sini 

lebih baik menurut saya..” (Stefani, 2015). 

  

Selain interaksi melalui desain bangunan, pemilihan warna pada visualisasi 

dan perlengkapan rumah sakit juga menyesuaikan dengan warna identitas Unair. 

 ”dominasi warnanya memang lebih banyak kita gunakan warna birunya 

untuk seragamnya.. karena lebih cocok dengan lembaga kesehatan, kalau 

kuningnya dipakai juga kan rasanya mencolok aja gitu ya.. tapi tetap di 

setiap pintu kita pasang logo unair, untuk petunjuk-petunjuk jalan juga 

tetap biru dan kuning..” (Budi, 2015). 

Pak Budi menjelaskan bahwa penggunaan warna biru untuk atribut RSUA 

tidak lepas dari warna identitas milik Unair meski tidak secara keseluruhan 

menggunakan kedua warna ciri khas Unair yaitu biru dan kuning. RSUA ingin 

menyampaikan makna Unair lebih kalem dengan mendominasi atribut melalui 

dominasi warna biru dan putih yang diwujudkan ke dalam seragam perawat, dan 

perlengkapan-perlengkapan pasien seperti map berkas lab, map riwayat kesehatan, 
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dan lain-lain. Warna Unair yang identik dengan biru dan kuning diwujudkan hanya 

pada logo yang terdapat pada hampir setiap sudut RSUA, dan papan petunjuk arah. 

3.3. Penutup 

Praktik branding RSUA baik melalui interaksi langsung dan tidak langsung 

bertumpu pada simbol Unair. Simbol universitas berdasar pada analisis data bab ini 

menunjuk pada makna intelektual, akademik dan bermoral. Namun demikian praktik 

branding melalui interaksi langsung tidak didesain secara khusus untuk memberi 

makna sebagai rumah sakit yang bersumber pada intelektualitas dan akademik Unair 

selain pernyataan secara langsung bahwa branding RSUA hanya ditumpukan pada 

makna yang telah diberikan masyarakat kepada Unair sebagai lembaga pendidikan 

berkualitas. 

Konsep „Me‟ RSUA selain bertumpu pada Unair untuk menjadi rumah sakit 

yang intelek juga bertambah atau diharapkan bermakna sebagai rumah sakit yang 

menjadi tempat kelas menengah atas dan berkelas internasional. Makna harapan 

tersebut kemudian disimbolkan oleh perlengkapan medis dan laboratorium yang 

lengkap serta modern (lihat bab II). Akan tetapi makna kelas menengah atas belum 

merupakan makna yang disepakati karena RSUA dijadikan sebagai rumah sakit 

BPJS. Sebagaimana disampaikan oleh direktur utamanya bahwa BPJS merupakan 

simbol yang memberi makna bahwa RSUA bisa menerima siapapun dari kelas 

manapun. 
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Secara mendasar, bab ini menemukan adanya wacana bahwa keberadaan 

BPJS dianggap telah mereduksi simbol RSUA dengan makna rumah sakit kelas 

menengah atas dan bertaraf internasional. Temuan lain dari bab ini, RSUA hanya 

bertumpu pada simbol keunairan untuk mendapatkan makna sebagai rumah sakit 

yang intelek, akademis dan berkualitas. 
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