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Analisis Karakteristik Pelanggan dan Types of Brand Associations dalam Upaya 
Meningkatkan Pemanfaatan Klinik Voluntary Counselling and Testing

Characteristics Analysis of Customers and The Types of Brand Associations as an Efforts 
to Improve The Utilization of Voluntary Counselling and Testing Clinic
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ABSTRACT

The purpose of this study was developing marketing strategy based on characteristics analysis of customers 
and the types of brand associations as an effort to improve the utilization of Mataram Mental Hospital’s VCT clinic. 
Improving utilization is a form of increasing visitors number. This study uses cross-sectional study conducted in 
May-June 2012. Respondents were Mataram Mental Hospital’s VCT clinic customers who live in the village of Mataram 
Senggigi and Sayang-Sayang, amounting to 50 people. The variables studied were the demographic, psychographic 
and types of brand associations respondents. Analytical results has been presented in frequency distribution table. 
From the results of the study indicated that the majority of the characteristics of respondents aged 21-30 years old, high 
school education, private employee, earning 2-3 million rupiahs a month and has a habit went to the public health center. 
Mataram Mental Hospital’s VCT clinic identified by the professional and friendly physician, low rates, middle and upper 
middle class visitors. In the other hand, there were negative associations about counselors, administrative personnel, 
medical support facilities, clinical quality, transportation, opening hours, information, prestige, physical facilities and 
visitors. Additionally Mataram Mental Hospital’s VCT clinic identified with the presence, services and enjoyable facilities 
and the main choices VCT clinics. Conclusions of this study, there were still a lot of negative brand associations to 
Mataram Mental Hospital’s VCT clinic at focussed segmen that can be improved by recommended marketing strategy. 
Advice can be given is the hospital immediately make marketing division to implement a marketing strategy has been 
recommended.
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PENDAHULUAN

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia No: 983/Menkes/SK/XI/1992, tugas rumah sakit 
adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya 
guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya 
penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan 
secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan 
dan pencegahan serta melaksanakan rujukan. 

Rumah Sakit Jiwa Mataram yang selanjutnya 
disebut RSJ Mataram menyediakan beberapa jenis 
layanan kesehatan, salah satunya adalah klinik VCT yang 

mempunyai lingkup kerja administrasi, konseling, testing 
dan pengobatan HIV/AIDS. Pada tahun 2010 jumlah 
kunjungan pada klinik ini menurun sebesar 34%. Selain itu 
adanya double stigma yang berkaitan erat dengan brand 
RSJ dan Klinik VCT. Brand berbeda dengan branding, 
branding merupakan sebuah proses komunikasi strategi 
jangka panjang dari sebuah organisasi (Johns & Gymothy, 
2010). Sedangkan brand adalah pengalaman hidup 
yang nyata, di mana nilai dan kepercayaan ditunjukkan 
secara relevan dan praktis kepada pelanggan (Fisk, 
2006). Sebagaimana pendapat Keller (2003), bahwa 
ada beberapa types of brand associations yang dapat 

Tabel 1.

Jumlah Klien VCT RSJ Mataram Berdasarkan Status Kunjungan Tahun 2008–2010

URAIAN
JUMLAH PER TAHUN

2008 2009 2010

Klien Baru 1438 1578 (↑9,74%) 1030 (↓34,73%)
Klien Lama 66 69 (↑4,54%) 48 (↓30,43%)

Sumber : Profil RSJ Mataram, 2008–2010
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memengaruhi pemanfaatan suatu produk atau jasa. Yang 
pertama adalah attribute, benefit dan attitudes. 

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa pemanfaatan 
pelayanan Klinik VCT di RSJ Mataram mengalami 
penurunan pada tahun 2010 sebesar 34%. Hal ini yang 
akan dijadikan masalah dalam penelitian ini. Dugaan faktor 
penyebab adalah segala sesuatu yang berpengaruh dan 
menyangkut tentang brand dari Klinik VCT maupun RSJ 
Mataram dan karakteristik masyarakat pengguna Klinik 
VCT RSJ Mataram. Tujuan penelitian ini adalah menyusun 
rekomendasi marketing strategy untuk meningkatkan 
pemanfaatan Klinik VCT RSJ Mataram.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode cross sectional 
study yaitu studi survei yang dilakukan pada kurun waktu 
tertentu, di mana variabel independen dan dependen 
diteliti dalam satu kurun waktu tertentu. Instrumen yang 
digunakan adalah kuesioner, ini adalah salah satu cara 
untuk menggali asosiasi merek pelanggan, di mana 
didalamnya termasuk rating skala atribut dan metode 
kualitatif (Loken, 2010). Penelitian ini menganalisis 
informasi yang berasal dari masyarakat pengguna Klinik 
VCT RSJ Mataram, di daerah kantong HIV dan pengguna 
narkoba di Mataram, yaitu Desa Senggigi dan Sayang-
Sayang. Dari responden dapat dilihat brand association 
masyarakat terhadap Klinik VCT di RSJ Mataram. 

Analisis data yang dilakukan menghasilkan: 
1) karakteristik demografi dan perilaku berobat responden 
pengguna Klinik VCT 2) Types of brand associations 
responden pengguna Klinik VCT. (3) Setelah itu dicari hasil 
penelitian yang dijadikan isu strategis. 4) FGD dilakukan 
guna membahas isu strategis untuk mendapatkan 
masukan dan mendiskusikan tentang rekomendasi 
marketing strategy dengan tujuan untuk meningkatkan 
pemanfaatan Klinik VCT RSJ Mataram. 5) Peneliti akan 
melakukan telaah pada isu strategis tersebut guna 
merumuskan rekomendasi marketing strategy.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran RSJ Mataram dan Klinik VCT

RSJ Mataram mempunyai beberapa fasilitas 
pelayanan utama yaitu 1 Poli Rawat Jalan, 1 IGD, 1 
Klinik VCT dan 6 Ruang Rawat Inap. Selain itu RSJ juga 
mempunyai beberapa pelayanan penunjang antara lain, 
pelayanan elektromedik, psikometri, farmasi, radiologi, 
laboratorium, gigi dan mulut. VCT adalah singkatan dari 
Voluntary Counselling and Testing. Konseling dan testing 
yang dimaksud adalah kegiatan konseling dan testing 
yang menyediakan berbagai dukungan. Diantaranya 
dukungan psikologis, informasi dan pengetahuan HIV/
AIDS. Termasuk informasi cara mencegah penularan HIV, 
mempromosikan perubahan perilaku yang bertanggung 
jawab, pengobatan ARV dan memastikan pemahaman 
berbagai masalah terkait HIV/AIDS (Dirjen P3L, 2010). 
Dalam perjalanannya VCT saat ini dipadukan juga 

dengan program PITC (Provider Iniated Counselling 
and Testing). Sehingga VCT yang semula berorientasi 
klien, sekarang berorientasi provider (Dirjen P3L, 2011). 
Khusus untuk Klinik VCT RSJ Mataram buka mulai 
08.00–13.00 WITA setiap hari senin sampai sabtu. Bahkan 
tenaga konselor bersedia sewaktu-waktu bila dihubungi 
klien untuk melakukan konseling di manapun. Klinik VCT 
hanya mempunyai 4 orang tenaga SDM, yaitu 4 konselor 
dan 1 dokter. Semua SDM bekerja merangkap sebagai 
petugas administrasi, laboratorium, farmasi, manajer 
kasus, petugas pencatatan dan pelaporan. Klinik VCT 
RSJ Mataram mempunyai tugas dan fungsi administrasi, 
konseling, testing HIV dan pengobatan.

Karakteristik Demografi dan Perilaku Berobat 
Pengguna Klinik VCT RSJ Mataram

Karakteristik responden rata-rata berusia antara 21 
sampai dengan 30 tahun. Kelompok usia ini merupakan 
usia reproduktif dan rawan dengan kelabilan mental. 
Sehingga kelompok umur ini memang rentan dengan 
kelainan perilaku yang membawa risiko tinggi HIV/AIDS. 
Sebagian besar responden berpendidikan SLTA ke 
bawah dengan pekerjaan terbanyak karyawan swasta. 
Penghasilan mereka mayoritas ≤ Rp. 3.000.000,- 
per bulan. Karakteristik masyarakat yang demikian, 
memerlukan sistem pemasaran yang khusus. Masyarakat 
dengan pendidikan mayoritas lulusan sekolah dasar 
dan SLTA, sehingga dalam membuat marketing strategy 
harus dibuat sesederhana mungkin, mudah dimengerti, 
tidak bertele-tele. Kebiasaan berobat masyarakat sasaran 
adalah mengunjungi atau berobat ke puskesmas jika 
membutuhkan pelayanan kesehatan. Ini menunjukkan 
tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan 
pelayanan yang ada di puskesmas sangat tinggi. Dan ini 
bagi rumah sakit seharusnya menjadi konsumen potensial 
yang harus dimanfaatkan.

Types of Brand Associations Pengguna Klinik VCT 
RSJ Mataram

Type of brand associations atau tipe asosiasi merek 
masyarakat terhadap Klinik VCT RSJ Mataram dapat 
diukur dengan attributes dari Klinik VCT dan benefits 
yang bisa masyarakat ambil serta attitudes masyarakat 
terhadap klinik VCT. 

Atribut Produk Layanan

Dari hasil FGD menyatakan asosiasi masyarakat 
masih kurang baik terhadap semua atribut produk 
layanan Klinik VCT, kecuali dokter. Penyebabnya adalah 
kurangnya pelatihan SDM dan belum optimalnya privasi 
terhadap klien. Unsur privasi memang menjadi hal 
yang penting mengingat klien tidak ingin dipersepsikan 
sebagai pengidap HIV atau mempunyai perilaku yang 
menyimpang, sebagai faktor risiko HIV. 

Asosiasi mutu klinik yang belum baik tentunya 
banyak dipengaruhi oleh faktor SDM. Karena produk Klinik 
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VCT ini adalah sebagian besar jasa, sehingga banyak 
terpengaruh dengan kualitas SDM sebagai contact person. 
Asosiasi pelayanan penunjang medis masih belum cepat, 
hal ini disebabkan kurangnya pelatihan di samping belum 
adanya ritme kerja yang tinggi dan profesionalisme.

Dari sisi jumlah SDM, memang diperlukan tambahan 
tenaga sesuai analisa beban kerja yang sudah ada. Jadi 
walaupun kunjungan per hari rata-rata 4 klien pada tahun 
2010, tetap saja kurang optimal karena semua petugas 
bekerja rangkap. Kartajaya (2010) mengatakan bahwa 
inti strategi marketing adalah positioning, differentiation 
dan brand (PDB). Artinya rumah sakit harus mampu 
memposisikan diri di benak pelanggan, kemudian 
bagaimana rumah sakit menopang positioning yang 
tepat ini dengan differensiasi yang kuat. Kalau rumah 
sakit sudah mampu memosisikan diri dengan tepat dan 
mempertahankannya dengan differensiasi yang kokoh 
maka langkah selanjutnya adalah bagaimana rumah sakit 
membangun brand secara berkelanjutan. Sehingga pihak 
rumah sakit mengharapkan dapat dibuat suatu marketing 
strategy yang tepat. Sehingga atribut produk layanan Klinik 
VCT RSJ Mataram dapat melayani masyarakat dengan 
optimal.

Atribut Layanan Non Produk

Dalam temuan, asosiasi masyarakat terhadap tarif 
di RSJ Mataram adalah murah. Hal ini dapat merupakan 
kekuatan dari sisi pemasaran. Asosiasi fasilitas fisik dan 
pengunjung masih belum bagus, hal ini dapat dibenahi 
melalui usulan ke pihak pemerintah Propinsi NTB. Dari 
hasil FGD ditemukan bahwa masih didapatkan kesulitan 
memenuhi keinginan tersebut karena RSJ Mataram 
kemungkinan merupakan RS yang tidak diutamakan 
seperti RSU Mataram. Faktor penyebab lainnya adalah 
fasilitas pengunjung rumah sakit pesaing terlihat lebih 
bagus karena masih belum adanya realisasi master plan 
dari Pemerintah Propinsi NTB. Sehingga manajemen 
rumah sakit akan memberikan usulan kepada pihak 
pemerintah untuk segera memperbaiki fasilitas fisik dan 
pengunjung seperti gedung, mushola, ruang tunggu dan 
lain-lain. 

Sementara mengenai asosiasi jam buka layanan 
masih tidak tepat waktu, hal ini mungkin ada kaitannya 
dengan trayek angkutan umum yang melalui RSJ Mataram 
belum ada. Lebih jelas jam layanan di RSJ Mataram dapat 
dilihat pada bab sebelumnya. Hal tersebut juga yang 
menyebabkan asosiasi transportasi menuju RSJ Mataram 
masih sulit. Untuk itu konselor Klinik VCT mempunyai 
diferensiasi yaitu menerima konseling di luar jam kerja 
di mana pun tanpa memungut biaya. Global fund selaku 
LSM juga banyak membantu dalam hal ini. Di samping 
itu dengan adanya mobil klinik VCT, klien yang terkendala 
transportasi dapat tetap terjangkau. 

Manfaat Fungsional

Asosiasi manfaat fungsional menurut masyarakat 
adalah sebagian besar pasien sembuh. Kemudian 

informasi jenis penyakit, cara perawatan pascapengobatan 
dan cara pencegahan penyakit yang tidak lengkap. Untuk 
itu diharapkan dokter maupun konselor yang bertugas 
di Klinik VCT RSJ Mataram memberikan pelayanan 
pengobatan yang sesuai dengan standar operasional 
pelayanan. Selain itu juga memberikan penjelasan kepada 
pasien mengenai jenis penyakitnya sepanjang tidak 
menyalahi kode etik profesi kedokteran. Bahkan apabila 
penyakit tersebut memang tidak bisa disembuhkan, 
hanya bisa dikurangi perkembangannya dan mencegah 
penularannya.

Manfaat pengalaman

Sumber informasi yang kuat adalah pengalaman 
yang pada akhirnya mampu menciptakan asosiasi terhadap 
atribut dan manfaat merek (Keller, 2008). Dalam temuan, 
asosiasi manfaat pengalaman terhadap dokter adalah 
ramah, sedangkan konselor dan tenaga administrasi 
masih belum ramah. Hal tersebut disebabkan kurangnya 
pelatihan dan menjalankan fungsinya masih dalam 
taraf sekedar menjalankan tugas. Begitu juga dengan 
pelayanan penunjang medis yang belum mengesankan, 
juga dipengaruhi oleh kualitas SDM. 

Padahal sebagai industri yang bergerak di bidang 
jasa pelayanan seperti rumah sakit, SDM adalah salah 
satu faktor terpenting proses kelangsungan sebuah 
rumah sakit, SDM adalah bagian dari personel produksi 
dalam sebuah industri jasa. Untuk itu pihak RSJ Mataram 
mengharapkan adanya pelatihan service exellent kepada 
seluruh SDM khususnya konselor, tenaga administrasi 
dan penunjang medis sesuai dengan tugas dan fungsi 
masing-masing. 

Asosiasi fasil i tas pengunjung yang belum 
mengesankan, terkait dengan belum adanya pembenahan 
fasilitas pengunjung. Hal tersebut dapat diusulkan ke pihak 
pemerintah propinsi, mengingat status RSJ Mataram yang 
merupakan instansi milik pemerintah propinsi.

Manfaat Simbolik

Dalam temuan, masyarakat masih memiliki prestise 
yang tidak baik jika berobat ke RSJ Mataram. Dalam FGD 
manajemen menganggap RSJ Mataram belum memiliki 
fasilitas rumah sakit yang bisa membuat masyarakat 
memiliki kebanggaan setelah memanfaatkan pelayanan 
di RSJ Mataram. Oleh sebab itu manajemen rencananya 
akan segera mengusulkan ke pihak pemerintah untuk 
memperbaiki beberapa fasilitas yang ada. Sebenarnya 
untuk menjadikan masyarakat memiliki prestise yang baik 
ketika menggunakan atau memanfaatkan layanan yang ada 
di RSJ Mataram tidak hanya berdasarkan fasilitas fisik saja. 
Akan tetapi SDM yang berkualitas juga akan menimbulkan 
kesan bangga. Misalkan dengan adanya dokter spesialis 
penyakit dalam yang sudah terkenal di wilayah Mataram. 
Masyarakat akan merasa bangga jika berobat dan ditangani 
oleh dokter yang bersangkutan. Oleh sebab itu selain upaya 
perbaikan fasilitas fisik sebaiknya rumah sakit bekerja sama 
dengan dokter spesialis yang sudah memiliki reputasi di 
wilayah Mataram.
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Dalam temuan, RSJ Mataram diasosiasikan dengan 
pengunjung kelas sosial menengah dan menengah atas. 
Menurut hasil FGD hal ini disebabkan persepsi masyarakat 
yang menganggap mahalnya pelayanan dari model 
fisik mobil pelayanan keliling dan pelayanan massalnya. 
Sehingga mereka beranggapan untuk memperoleh 
layanan murah, mereka harus dilayani secara massal. 
Untuk itu manajemen akan menunjukkan potret pelayanan 
di RSJ Mataram terhadap masyarakat yang tidak mampu 
kepada masyarakat. Selain itu perlu juga disosialisasikan 
tarif produk RSJ Mataram. Oleh sebab itu perlu dibuat 
leaflet atau poster yang ditempatkan mudah dibaca oleh 
setiap pengunjung maupun klien mobile tentang rincian 
tarif pelayanan yang ada di RSJ Mataram.

Attitudes

Sikap masyarakat terhadap keberadaan RSJ 
Mataram, mayoritas masyarakat mengatakan sangat 
senang terhadap keberadaan RSJ Mataram yang berada 
di wilayah mereka. Terhadap jenis pelayanan dan fasilitas 
yang ada sekarang mayoritas masyarakat juga mengatakan 
sangat senang. Responden juga mengasosiasikan Klinik 
VCT RSJ Mataram sebagai Klinik VCT pilihan. Hal tersebut 
tergambarkan pada tabel 2.

Dari tabel 2 didapatkan seluruh kelompok umur 
cenderung mengidentikkan Klinik VCT RSJ Mataram 
dengan attitudes yang positif. Semakin tua kelompok umur 
semakin besar kecenderungan untuk mengidentikkan 
Klinik VCT RSJ Mataram dengan attitudes yang positif. 
Attitudes penting karena sering membentuk perilaku 
konsumen dalam pemilihan merek (Kotler & Keller, 
2009).

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan isu 
strategis yang diperoleh melalui FGD, berikut ini yang 
harus dilakukan oleh manajemen RSJ Mataram dalam 
upaya meningkatkan jumlah kunjungan pasien Klinik 
VCT. Yaitu menerapkan marketing strategy khusus untuk 
meningkatkan jumlah kunjungan.

 Marketing Strategy

Untuk mencapai tujuan dalam hal ini meningkatkan 
jumlah kunjungan pasien Klinik VCT, diperlukan marketing 

strategy yang tepat yang sesuai dengan karakteristik 
masyarakat dan kemampuan sumber daya rumah sakit. 
Pada pustaka disebutkan bahwa keberhasilan perusahaan 
ditentukan oleh 2 aspek kecocokan strategis. Pertama, 
strategi pemasarannya yang harus cocok dengan 
kebutuhan dan hambatan-hambatan dari lingkungan 
pasar. Kedua, perusahaan harus mampu dengan efektif 
menerapkan strateginya (Harper, 2005). Marketing strategy 
terdiri dari segmentation, targeting dan positioning di mana 
positioning tercapai melalui marketing mix. Marketing 
mix sendiri terdiri dari People, Process, Programs dan 
Performance. 

Penentuan Segmen Pasar (Segmenting)

Dalam penentuan segmen pasar ini menggunakan 
karakteristik demografi (jenis kelamin, umur, pendidikan, 
pekerjaan dan pendapatan), kebiasaan berobat (diobati 
sendiri, dukun, Puskesmas, rumah sakit, dokter praktik 
dan dokter spesialis) dan attitudes (positif dan negatif) 
responden pengguna klinik VCT RSJ Mataram. Unsur 
demografi dipakai sebagai dasar segmentasi karena 
unsur ini adalah karakteristik yang paling mendasar dan 
mudah diukur dari konsumen. Selain itu kelompok umur 
juga menjadi faktor penentu tinggi rendahnya risiko 
HIV/AIDS. Faktor psikografi dijadikan juga sebagai dasar 
segmentasi karena faktor ini merupakan keputusan akhir 
dari konsumen dalam memilih layanan. Faktor attitudes 
dipakai sebagai dasar segmentasi karena faktor ini 
sangat berkaitan dengan stigma yang selama ini melekat 
dengan Klinik VCT dan RSJ. Selain itu faktor attitudes juga 
dapat dipakai sebagai dasar segmentasi (Kotler, 2012). 
Segmentasi yang didasarkan atas beberapa jenis unsur 
tersebut diatas adalah hybrid segmentation (Schiffmann 
& Kanuk, 2004).

Penentuan Target Pasar (Targeting)

Dari karakteristik demografi, diambil karakteristik 
klasifikasi umur responden yang terbanyak yaitu 21–30 
tahun, berpendidikan SMA, berpekerjaan karyawan swasta 
dan berpenghasilan 2–3 juta rupiah sebulan. Hal ini sesuai 
dengan data Depkes RI bahwa kelompok usia risiko tinggi 
HIV/AIDS adalah kelompok umur 20–29 tahun dan 30–39 
tahun. Kebiasaan berobat diambil kebiasaan berobat 
yang terbanyak, yaitu kebiasaan berobat ke puskesmas. 

Tabel 2.

Tabulasi Silang antara Umur dengan Asosiasi Klinik VCT RSJ Mataram berkaitan dengan Attitudes Responden 
Penggunan

UMUR
ASOSIASI TENTANG ATTITUDE

TOTAL
Attitude Negatif Attitude Positif

< 20 tahun 1 (8,3%) 11 (91,7%) 12 (100%) 1 (8,3%) 11 (91,7%)

21–30 tahun 2 (8%) 23 (92%) 25 (100%) 2 (8%) 23 (92%)

31–40 tahun 0 (0%) 12 (100%) 12 (100%) 0 (0%) 12 (100%)

41–50 tahun 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%)
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Dari unsur attitudes diambil attitudes yang positif karena 
mempunyai jumlah responden yang terbanyak. Di 
samping itu juga seluruh responden kelompok tersebut 
mempunyai prestise yang biasa saja dan tidak baik. 
Jadi target pasar diambil dari jumlah responden yang 
terbanyak dari hasil crosstab. Segmen tersebut adalah 
usia 21–30 tahun, berpendidikan SMA, berpekerjaan 
karyawan swasta, berpenghasilan 2–3 juta rupiah sebulan, 
mempunyai kebiasaan berobat ke puskesmas dan 
attitude positif. Sebetulnya tidak boleh ada segmen yang 
tidak dilayani. Tetapi pada penelitian ini difokuskan pada 
segmen tersebut. Segmen ini adalah seluruh pengguna 
dengan alamat di daerah di Desa Sayang-Sayang dan 
Senggigi kecuali Meninting dan Krandangan. Walaupun 
segmen pasar yang lain tidak boleh diabaikan, penelitian 
ini berfokus pada target pasar tersebut. Dengan harapan 
segmen pasar yang lain dapat terpengaruh segmen 
pasar yang difokuskan tersebut, mengingat segmen ini 
mempunyai jumlah penduduk yang mayoritas.

Positioning

Positioning atau disebut juga penempatan produk 
dalam benak konsumen ini dapat diusahakan untuk 
tercapai dengan marketing mix. Pihak Manajemen RSJ dan 
Klinik VCT menginginkan Klinik VCT RSJ Mataram sebagai 
Klinik VCT terbaik di NTB dengan nuansa kekeluargaan. 
Marketing mix di sini juga didasarkan pada analisis types 
of brand associations;

People

People dapat diartikan seluruh SDM yang terlibat 
dalam terwujudnya pelayanan. Dari responden diketahui 
bahwa konselor dan tenaga administrasi masih belum 
profesional dan ramah. Untuk itu perlu diadakan pelatihan 
service excellent. SDM perlu juga mengetahui trend 
anak muda yang berkembang saat mereka melakukan 
konseling. SDM Klinik VCT sebaiknya bisa berbahasa 
Indonesia maupun bahasa daerah yang baik, bila perlu 
tahu juga bahasa prokem anak muda. Perlu juga konselor 
mengenal staf puskesmas yang merupakan mitra RSJ, 
sehingga dapat mengetahui informasi lebih banyak 
dengan situasi formal maupun non formal. Pemahaman 
terhadap pola hidup masyarakat menengah ke bawah 
khususnya di daerah kantong HIV perlu dikembangkan. 
Disiplin waktu dengan jam pelayanan seperti saat ini 
dan penguasaan pengetahuan mengenai penyakit 
HIV termasuk gangguan perilaku pengidapnya sangat 
diperlukan. Melakukan pelayanan dengan orientasi 
mengutamakan pengguna dapat merangsang timbulnya 
rasa bangga karena konsumen merasa dihargai. Semua 
itu dapat disampaikan pada seluruh SDM pada saat 
pertemuan evaluasi. Atau bila perlu dilakukan pelatihan 
untuk mewujudkan pelayanan prima pada seluruh SDM 
khususnya tenaga administrasi. Di samping itu perlu 
dilakukan penilaian kinerja SDM. Penilaian tersebut dapat 
dipakai bahan pertimbangan dalam melatih, memotivasi 
bahkan penggantian dan perekrutan SDM. Sebagaimana 

disebutkan dalam pustaka bahwa rumah sakit juga 
merupakan pusat pelatihan tenaga kesehatan serta untuk 
penelitian biopsikososio ekonomi budaya (Supriyanto & 
Ernawaty, 2008). Berdasarkan analisa beban kerja di RSJ 
Mataram, perlu adanya penambahan tenaga konselor, 
penunjang medis dan dokter spesialis penyakit dalam.

Process

Proses produksi atau operasi merupakan faktor 
penting bagi konsumen high contact service yang 
sering kali juga berperan sebagai co producer jasa yang 
bersangkutan. Seperti yang disebutkan dalam pustaka, 
bahwa salah satu karakteristik jasa adalah inseparability, 
yaitu jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat proses 
berjalan (Gasperz, 2007). Pada proses ini peneliti melihat 
perlunya pengaturan alur masuk dan keluar pengunjung 
sedemikian rupa sehingga pengunjung dapat mengetahui 
seluruh produk layanan RSJ Mataram hanya dengan sekali 
kunjungan. Untuk itu perlu diadakan sistem alur kunjungan. 
Alur tersebut melalui hanya satu pintu gerbang untuk 
masuk dan keluarnya pasien dari RSJ Mataram. Hanya 
satu pintu masuk dari poli  laboratorium  radiologi 
 klinik tumbuh kembang anak  OSC termasuk Klinik 
VCT  lorong depan rawat inap  tempat parkir kendaraan. 
Untuk proses administrasi khusus pelanggan Klinik VCT 
dan rehabilitasi narkoba dibuat suatu kartu berobat pasien 
pada umumnya dengan stempel khusus untuk menjaga 
privasi. Sehingga klien tidak perlu menyebutkan mereka 
memerlukan pelayanan VCT. Sehingga pengunjung lain 
tidak mempunyai persepsi yang negatif tentang klien dan 
klien pun terhindar dari rasa curiga pengunjung lain. Cara 
ini dapat disosialisasikan pada saat promosi di daerah 
kantong penduduk dengan risiko tinggi HIV dan pengguna 
narkoba. Begitu pula petugas administrasi harus paham 
dengan cara ini untuk menjaga privasi pasien khususnya 
klien VCT. Disiplin waktu dan kepatuhan pada SOP perlu 
diterapkan dalam proses pelayanan. Pemakaian bahasa 
Indonesia dan bahasa daerah yang baik, bila perlu 
bahasa prokem anak muda yang mereka pahami, akan 
menimbulkan suasana kekeluargaan dalam konseling. 
Perlu juga diterapkan pelayanan yang berorientasi pada 
konsumen. Bila perlu klien diingatkan lewat SMS bila tiba 
waktunya kontrol atau hal lain yang perlu disampaikan 
tanpa menunggu klien yang datang. Apalagi dengan 
gencarnya program SMS gratis dari berbagai GSM 
maupun CDMA, akan lebih meningkatkan efisiensi dalam 
komunikasi.

Programs

Program merupakan semua aktivitas yang 
berhubungan langsung dengan konsumen. Ini mencakup 
seluruh unsur 4P pada marketing mix yang lama (Product, 
Place, Promotion dan Price).

Product

Kunci berkualitasnya produk jasa sangat bergantung 
pada SDM. Responden sudah menuliskan dalam kuesioner 
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bahwa pelayanan SDM di Klinik VCT sudah mengesankan. 
Terungkap juga bahwa responden ingin suatu tanda 
bahwa mereka sudah terlayani tenaga kesehatan. Untuk 
itu direkomendasikan suatu unsur tambahan dalam 
pelayanan yang dapat merangsang rasa bangga pada 
pasien yang telah berkunjung. Unsur tersebut berupa 
stiker yang dilegalisasi oleh Direktur RSJ Mataram 
langsung. Stiker tersebut harus dapat dilihat dari jarak 
50 meter dengan penglihatan normal dengan warna 
semenarik mungkin. Stiker ini akan ditempel oleh petugas 
sendiri di rumah pengunjung pada saat pelayanan mobile. 
Tentunya setelah memastikan semua orang yang tinggal 
di sana sudah mendapat layanan. Dengan harapan orang 
yang melewati rumah tersebut akhirnya dapat mengetahui 
bahwa rumah tersebut sudah mendapat layanan. Hal 
ini penting mengingat rumah tersebut sebagian besar 
merupakan tempat wisatawan berkunjung. Di samping 
itu diharapkan stiker ini dapat meningkatkan nilai jual 
tempat wisata mereka. Stiker tersebut berlaku hanya 
selama 6 bulan dan diperbarui dengan warna lain untuk 
periode berikutnya. Sehingga dalam satu tahun ada dua 
warna stiker yang berbeda untuk tiap periode. Untuk 
dana pembuatan stiker peneliti mengharapkan dana 
dari LSM yang cukup murah bila diproduksi massal. 
Pada saat konseling perlu ditekankan pada gambaran 
yang jelas mengenai HIV termasuk perkiraan biaya yang 
harus klien bayar setiap tahunnya. Konseling di luar jam 
kerja perlu dijadikan program khusus, mengingat klien 
banyak yang suka dengan sistem ini. Hal itu dilakukan 
untuk menjangkau klien yang tidak sempat terlayani pada 
saat jam kerja, dengan bantuan LSM. Perlu ditambah 
dokter mitra terutama dokter spesialis penyakit dalam, 
karena terkait erat dengan penyakit menular. Sehingga 
diharapkan jumlah pasien akan meningkat. 

Place

Untuk tempat pelayanan ada dua yaitu di RSJ Mataram 
dan mobil klinik. Untuk yang di RSJ Mataram perlu diadakan 
perbaikan fisik gedung. Termasuk pemindahan kamar mandi 
poli sehingga dapat terwujud alur kunjungan seperti tersebut 
diatas. Perlu diciptakan tempat yang bersih dan nyaman. 
Dilengkapi dengan hiburan dari channel TV dan radio 
nasional maupun daerah yang menampilkan program anak 
muda dan bisnis. Perlu juga disediakan majalah anak muda 
dan bisnis. Mobil klinik diberi warna dan gambar yang trend. 
Di samping itu perlu dijalin kerja sama dengan puskesmas 
dan tempat pelayanan kesehatan lain baik pemerintah 
maupun swasta. Kerja sama tersebut untuk mengumpulkan 
pasien risiko tinggi untuk pelayanan Klinik VCT. Sehingga 
dapat dilayani dengan efektif pada hari tertentu oleh mobil 
klinik. Khusus untuk mobil klinik berkonsentrasi pada 
target pasar dan tempat pelayanan kesehatan lain yang 
menjadi mitra. Untuk menarik pengunjung, perlu diadakan 
penambahan dan perbaikan fasilitas pengunjung. Fasilitas 
tersebut dapat berupa kantin dan musholla yang terlihat 
bagus secara fisik, dengan membuat usulan kepada pihak 
pemerintah Propinsi NTB.

Price

Harga dari pelayanan di Klinik VCT sudah dianggap 
murah oleh responden. Masih banyak yang menganggap 
bahwa produk pelayanan murah karena adanya pelayanan 
massal dengan mobil klinik. Hal ini perlu ditegaskan lagi 
dengan sosialisasi tarif pada saat promosi produk RSJ 
Mataram. Sehingga mereka tidak ragu untuk mengunjungi 
Klinik VCT di RSJ Mataram.

Promotion

Promosi untuk RSJ Mataram khususnya Klinik VCT 
hendaknya memakai bahasa Indonesia dan daerah yang 
singkat, sederhana langsung ke inti yang dimaksud dan 
semenarik mungkin. Mengingat pendidikan responden 
mayoritas SLTA ke bawah. Promosi dapat dilakukan 
lewat channel TV dan radio nasional maupun daerah 
pada program anak muda dan bisnis. Bisa juga dilakukan 
pada perkumpulan anak muda, olahraga dan seni. Perlu 
dibuat leaflet, poster dan banner yang mudah dilihat 
oleh pengunjung. Semuanya sebaiknya diletakkan 
pada tempat yang strategis, target pasar dan tempat 
pariwisata termasuk di mobil klinik. Isi pesan tentang 
RSJ Mataram harus lebih lengkap. Seperti status rumah 
sakit, jenis layanan yang ada, informasi dokter, jam buka 
pelayanan, fasilitas penunjang medis, informasi tarif 
dan lain sebagainya. Informasi menekankan pada jenis 
penyakit dan kisaran biaya yang harus klien tanggung 
per tahun, serta pelayanan yang bersifat tuntas sampai 
dengan pengobatan. Tetapi perlu juga dijelaskan bahwa 
sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan 
HIV/AIDS. Jadi pengobatan sifatnya hanya menghambat 
perkembangan virus saja, tidak bisa memusnahkan virus 
dari dalam tubuh. Dalam promosi dapat diberitahukan 
cara yang bisa klien pakai untuk menjaga privasi pada 
saat pendaftaran dan pemberian stiker yang terlegalisasi 
bila sudah terlayani. Promosi dapat juga dilakukan secara 
langsung ke daerah target pasar dan puskesmas pada 
waktu yang tepat. Misalnya saat klien berkumpul atau 
melakukan kegiatan sosial dan promosi dilakukan oleh 
dokter/konselor favorit yang sudah akrab dengan klien 
VCT. Sehingga konsumen mengetahui secara rinci tentang 
RSJ Mataram khususnya Klinik VCT. Papan penunjuk 
arah perlu diperbanyak. Bisa ditempatkan di dalam RS 
maupun di jalan yang strategis. Fungsi papan penunjuk 
arah selain menginformasikan arah dan jarak menuju RSJ 
Mataram, juga berfungsi sebagai papan reklame, untuk itu 
papan penunjuk arah dibuat semenarik mungkin dengan 
unsur tulisan nama RSJ Mataram serta OSC Klinik VCT 
dan rehabilitasi narkoba yang lebih dominan. Untuk dana 
promosi ini RSJ Mataram dapat bekerja sama dengan 
LSM. Perlu juga dicantumkan nomor ponsel konselor yang 
bisa dihubungi sewaktu-waktu pada leaflet. Selebaran 
dapat dibuat tidak secara periodik, tetapi situasional sesuai 
dengan kebutuhan. Misalkan memperingati hari AIDS atau 
pada saat jumlah wisatawan meningkat RS membuat 
selebaran tentang bahaya virus HIV. Termasuk bagaimana 
cara menghindarinya dengan mengedepankan nama dan 
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logo RSJ Mataram didalamnya. Dan selebaran dibagikan 
secara gratis di target pasar. Dalam promosi perlu juga 
dicantumkan stiker yang akan diberikan jika warga sudah 
terlayani seluruhnya dalam satu rumah. Sehingga dapat 
memberikan nilai lebih pada mereka yang sudah terlayani 
dan merangsang timbulnya rasa bangga. Termasuk dapat 
meningkatkan nilai jual tempat wisata mereka di mata 
wisatawan. Di lain pihak wisatawan yang berkunjung pun 
tahu tempat yang sudah tertangani pelayanan kesehatan. 
Perlu juga diperlihatkan potret pelayanan kesehatan 
terhadap masyarakat miskin sehingga tercermin kelas 
sosial yang ditangani Klinik VCT maupun RSJ Mataram 
pada umumnya. Bila perlu ditampilkan data penelitian 
yang sudah disederhanakan dan dinarasi, sehingga klien 
paham akan keberadaan dan layanan Klinik VCT RSJ 
Mataram.

Performance

Performance berhubungan dengan tanggung 
jawab sosial, legal, etik, dan komunitas. Untuk itu RSJ 
dapat melakukan Seminar Gratis, RSJ mengadakan 
seminar dengan topik yang sedang trend di masyarakat, 
yang diadakan di RSJ Mataram dengan peserta dari 
masyarakat di daerah target pasar dan puskesmas. 
Sasaran dapat ditentukan dengan mengutamakan 
anak muda, karyawan swasta dan wiraswasta. Dengan 
pembicara diambil dari dokter dan konselor favorit yang 
sudah akrab dengan klien VCT. Misalkan seminar gratis tata 
laksana penderita HIV, cara mencegahnya dan rehabilitasi 
ketergantungan narkoba. Peringatan hari besar tertentu 
dengan mengadakan kegiatan sosial seperti sunatan 
massal, pengobatan gratis atau check kesehatan jiwa 
gratis di daerah target pasar dan puskesmas. Sumbangan/
donasi, memberikan sumbangan saat terjadi kejadian 
luar biasa seperti terjadi KLB, bencana alam baik berupa 
obat-obatan maupun bantuan pengobatan terutama pada 
daerah target pasar dan puskesmas. Sponsor, menjadi 
sponsor bekerja sama dengan LSM untuk kegiatan yang 
melibatkan banyak orang, seperti lomba gerak jalan dan 
pergelaran olah raga, dan lain-lain.

SIMPULAN

Karakteristik masyarakat sudah representatif sebagai 
responden, yaitu masyarakat sasaran Klinik VCT RSJ 
Mataram yang berumur rata-rata antara 21–30 Tahun, 
berpendidikan mayoritas SLTA dengan pekerjaan mayoritas 
karyawan swasta, penghasilan mereka mayoritas dua 
hingga tiga juta sebulan. Mayoritas responden mempunyai 
Segmen pasar Klinik VCT terbagi berdasarkan faktor 
demografi, perilaku berobat dan attitudes. Target pasar 
Klinik VCT adalah segmen pasar dengan kelompok 
pengguna klinik VCT RSJ Mataram usia 21–30 tahun, 
berpendidikan SMA, berpekerjaan karyawan swasta, 
berpenghasilan 2–3 juta sebulan dengan kebiasaan 

berobat ke puskesmas dan attitudes yang positif. Posisi 
produk yang diinginkan adalah Klinik VCT RSJ Mataram 
sebagai Klinik VCT terbaik di NTB dengan nuansa 
kekeluargaan. Positioning dapat diusahakan dicapai 
dengan cara menerapkan modern marketing mix.

SARAN

Rumah sakit segera membentuk divisi pemasaran 
sehingga marketing strategy dapat dilakukan dengan 
terencana dan terorganisir. Perlu diadakan penelitian 
lanjutan mengenai pengaruh marketing strategy yang 
sudah diterapkan minimal satu tahun ke depan. Kemudian 
penetapan marketing strategy apa yang akan dipakai 
selanjutnya.
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