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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana setiap orang mempunyai hak dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.
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Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus 

diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyrakat dengan 

cara memberikan pelayanan prima secara merata terhadap pasien. 

Dalam memenuhi pelayanan kesehatan yang baik bagi setiap orang, 

diperlukan sumber daya manusia yang sangat mendukung penyelenggaraan 

upaya kesehatan. Manusia selalu berperan akif dan dominan dalam setiap 

kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, perilaku dan penentu 

terwujudnya tujuan organisasi dan dapat memberikan manfaat keapada 

masyarakat. 

Humas merupakan sebagai jembatan penghubung antara kepentingan 

dalam suatu perusahaan maupun pemerintahan kepada masyarakat, sehingga 

humas memiliki kemampuan dalam berkomunikasi serta mampu melakukan 

pendekatan terhadap masyarakat, kepiawaian humas dalam berkomunikasi 

tentunya menjadi tolakukur dalam kesuksesan seorang humas dalam 

menjalankan tugasnya selain itu humas juga mampu mempublis kegiatan-

kegiatan serta program yang ada pada suatu lembaga ataupun perusahaan 
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keapada masyarakat baik dengan melalui media maupun secara langsung 

bertatap muka dengan masyarakat. 

Kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam organisasi, 

oleh karena itu setiap instansi perusahaan atau organisasi harus melakukan 

berbagai upaya dalam membangun kepercayaan masyarakat, hal ini 

dilaksanakan untuk meminimalisir peramasalahan yang terjadi sebagai 

dampak aktivitas humas yang tidak maksimal, pada saat ini seluruh instansi 

atau badan/organisasi sudah memiliki divisi humas, yang diharapkan sebagai 

penghubung instansi dengan publiknya. Para humas idealnya dituntut untuk 

terampil dalam menyusun aktivitas yang dilakukan instansi, dan serta 

berperan sebagai pengelola informasi kepada masyarakat. 

Aktivitas Humas adalah suatu kegiatan atau cara menciptakan 

hubungan yang harmonis antara pihak organisasi dengan khalayak atau 

sasaran, dengan tujuan mempengaruhi dan menciptakan komunikasi dua arah 

yang favourable. Indikatornya adalah bagaimana pihak yang melakukan 

aktivitas kehumasan diasumsikan yang pertama adalah sebagai penghubung 

antara organisasi dengan publiknya, kedua menciptakan pengetahuan 

pemahaman publik terhadap organisasi, ketiga meneliti dan menafsirkan 

penadapat secara umum yang berkenaan dengan kegiatan dan kepentingan 

organisasi.
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Begitu juga dengan Humas Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang 

sebagai ujungtombak pelayan rumah sakit tentunya sangat dituntut untuk aktif 

dalam berbagai program baik secara internal maupun eksternal terutama 

dalam memberikan pelayanan kepada pasien tersebut sehingga rumah sakit 

mendapat citra positif dimata masyarakat, tentunya tugas berat ini sangat 

diminta keseriusan dari pihak humas dalam melaksanakan aktivitas agar 
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semua pasien yang berobat disana merasa mendapatkan pelayanan yang sama, 

serta mendapatkan pelayanan yang menyenangkan. 

Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang menjadisalah satu tempat 

masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan baik yang berobat rawat jalan 

maupun rawat inap dengan cara pembayaran pribadi maupun dengan 

menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), semua 

pasien ini tentunya sangat mendambakan dan menginginkan pelayanan yang 

baik diberikan oleh pihak rumah sakit sehingga masyarakat yang berobat 

disana merasa senang dan nyaman. 

Observasi awal peneliti di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang 

dapat diamati bahwa aktivitas yang dilaksanakan Humas Rumah Sakit Umum 

Daerah Bangkinang seperti memberikan informasi tentang jadwal Dokter, 

tarif kamar, fasilitas, meningkatkan pelayanan terhadap pasien seperti sopan 

santun dalam berkomunikasi, sikap tindakan dan perilaku dalam melayani 

pasien tanpa membeda-bedakan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) dengan pasien biasa. Kemudian dilihat dari penilaian pasienyang 

menggunakan kartu Badan Penyeleggara Jaminan Sosial 

(BPJS)sementaraterdapat pelayanan informasi yang kurang baik sehingga 

berdampak negatif pada citra rumah sakit.
3
 

Komunikasi menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan dalam 

upaya memberikan pelayanan prima kepada pasien, kemudian meminimalisir 

dampak pada suatu masalah. Komunikasi yang dilakukan harus memiliki 

sikap empati dan simpati terlihat dari tegur sapa keramahan serta penuh 

keakraban yang dilakukan oleh humas terhadap pasien maupun keluarga 

pasien dan pengunjung lainnya, sehingga berdampak pada efektivitas 

komunikasi yang dilakukan.Dalam memberikan pelayanan prima yang 

diberikan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang sehingga 
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menuntut humas lebih berperan aktif dalam memberikan pelayanan prima 

tanpa membedakan pasien. 

Berdasarkan masalah diatas maka penulis sangat tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul :Aktivitas Humas Rumah Sakit Umum 

Daerah Bangkinang Dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada Pasien 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah yang terdapat dalam judul 

penelitian ini maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang 

memerlukan penjelasan secara terperinci yaitu : 

1. Aktivitas  

Aktivitas menurut W.J.S Poerwadarminta kata aktivitas terdiri dari 

“aktif” yang berarti bekerja atau berusaha. 

2. Humas (Hubungan Masyarakat) 

Humas adalah fungsi manajemen dari sikap budi yang berencana 

dan berkesinambungan, dengan itu organisasi-organisasi dan lembaga-

lembaga menilai pendapat umum diantara mereka untuk mengkorelasikan 

sedapat mungkin kebijakan dan tata cara mereka, dengan informasi yang 

berencana dan tersebar luas, mencapai kerja sama yang produktif dan 

pemenuhan kepentingan bersama yang lebih efisien.
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3. Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang 

Dalam penelitian ini dimaksud adalah Rumah Sakit Umum Daerah 

Bangkinang (RSUD) yaitu rumah sakit kelas C, Milik Pemerintah 

Kabupaten Kampar yang terletak di Kota Bngkinang. 

4. Pelayanan Prima 

Pelayanan adalah terjemahan istilah “Excelent Cervice”yang secara 

harfiah berarti pelayanan sangat baik atau terabaik, disebut sangat baik atau 
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terbaik, karena dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki 

instansi pemeberi pelayanan.
5
 

5. Pasien Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Pasien Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah seorang 

individu yang mencari atau menerima perawatan medis dengan 

menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

C. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis mengambil pokok permasalahan yaitu   

Bagaimana Aktivitas Humas Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dalam 

memberikan pelayanan prima kepada Pasien Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS)? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Aktivitas 

Humas Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dalam memberikan 

pelayanan prima kepada Pasien Badan Penyelenggara Jamninan Sosial 

(BPJS). 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan terhadap pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya pada 

konsentarasi Public Relations tentang Aktivitas Humas dalam 

memberikan pelayanan prima kepada pasien. 

b. Secara teoritis, hasil penelitian yang diperoleh dapat berguna sebagai 

referensi atau pembanding bagi peneliti-peneliti yang berkaitan kajian 

tersebut. 

c. Secara Akademis, Penelitian ini dilaksanakan sebagai pra syrat tugas 

akhir peneliti untuk menyelesaikan Studi guna memperleh gelar Sarjana 
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Strata Satu (S1) di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR 

 Pada bab ini akan diuraikan tentang kajian teori, kajian 

terdahulu, dan kerangka fikir. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN  

 Pada bab ini akan diuraikan tentang jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan 

penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknis 

analisa data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM 

 Bab ini berisi tentang profil Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD)    Bangkinang. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi mengenai Bagaimana Aktivitas Humas Rumah 

Sakit Umum Daerah Bangkinang dalam memberikan 

pelayanan prima kepada pasien BPJS. 

 

BAB VI  : PENUTUP 

 Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


