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ABSTRAK 

 

Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) adalah rumah sakit yang berada di 

bawah naungan sebuah universitas terkemuka di Indonesia. RSUA sebagai bagian dari 

Universitas Airlangga memiliki tantangan tersendiri untuk membangun makna sebagai rumah 

sakit pendidikan yang juga memiliki profesionalitas untuk mendapatkan kepercayaan 

masyarakat. Dalam hal ini, branding menjadi proses yang  penting dalam kepentingan 

membangun makna tersebut.  

Teori yang  digunakan untuk menganalisa permasalahan penelitian ini adalah teori 

Interaksionisme Simbolik dari George H. Mead. Konsep ‘Me’ dalam teori interaksionisme 

simbolik digunakan untuk menganalisis simbol yang dibangun RSUA dalam membangun 

makna. Informan dalam penelitian ini adalah dua pimpinan RSUA dan empat tenaga kerja 

RSUA meliputidokter, perawat, administrasi dan enam pasien. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah purposive. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam dan partisipasi langsung di lapangan. 

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain: (1) RSUA ingin membangun 

makna menjadi rumah sakit yang intelek dan berkelas menengah keatas (2) Terdapat 

fragmentasi makna dalam  interaksi simbolik yang dilakukan sebagai praktik branding RSUA 

yang disebabkan adanya perbedaan makna tentang “pendidikan” dan “Universitas Airlangga” 

pada masyarakat tergantung pada kepemilikan pengalaman aktivitas pendidikan di 

Universitas Airlangga. 

Kata kunci: branding RSUA, interaksionisme simbolik, fragmentasi makna. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) is a hospital which is under 

coped by one of the top University in Indonesia. RSUA as a part of Airlangga University is 

challenged to be professional and  educated hospital at the same time. In this case, branding is 

the important process in builds those meaning. 

The theory that used to analyze this problem is Symbolic Interactionism by George H. 

Mead. The writer used the concept of ‘Me’ in Symbolic Interactionism theory to analyze the 

symbol which RSUA built in constructing the meaning. There are some informants in this 

research such as two leaders of RSUA hospital; four official employees include doctor, nurse, 

administration; and also medical patients. The writer also used technique of Purposive to get 

the informants. The method of collecting data by used depth interview and direct 

participation on the field.  

This research founds: (1) RSUA wants to build the meanings to be intellect and elite 

hospital (2) Fragmentation of meaning occurred in symbolic interaction as RSUA branding 

practices that caused of the difference knowledge about “study”and construction about 

“Unair” depends on their experience about Unair’s academy activity.  

Keywords: branding of RSUA, symbolic interactionism, fragmentation of meaning. 

Pendahuluan 

 Rumah sakit sebagai organisasi pelayanan publik bidang kesehatan menghadapi 

persaingan dengan  ribuan rumah sakit lain dalam konteks pasar bebas. Persaingan tersebut 

menuntut rumah sakit untuk melakukan pengorganisasian dan strategi yang kuat. 

Kemampuan bersaing selain meliputi kualitas fasilitas medis dan sumber daya manusia 

(SDM), namun juga strategi pemasaran yang progresif. Branding merupakan salah satu 

bagian fundamental dari strategi pemasaran yang memiliki peran besar terutama dalam 

pembentukan konsumen. Studi ini akan melakukan penelitian tentang bagaimana rumah sakit 

melakukan branding melalui kasus RSUA (Rumah Sakit Universitas Airlangga). 

 Rumah sakit sebagai penyedia jasa yang memberikan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat, sarana dan prasarana yang lengkap saja ternyata tidak cukup untuk 

memenangkan persaingan untuk merebut pasar, namun juga harus bisa melakukan strategi 

pemasaran atau branding melalui kinerja yang baik terhadap pasien. Rumah sakit 



menginteraksikan berbagai simbol melalui pelayanannya terhadap para konsumennya 

merupakan suatu hal yang sangat penting, yang pada akhirnya akan mampu memberikan 

makna atau imaji  dalam konstruksi konsumennya, sehingga diharapkan fungsi dan tujuan 

rumah sakit tersebut dapat tercapai serta mendapatkan citra yang baik dan terpercaya di mata 

masyarakat. 

 Rumah sakit di Indonesia memiliki tantangan untuk menjadi rumah sakit yang mampu 

bersaing di pasar domestik maupun global terutama mengingat semakin bebasnya persaingan 

pasar terkait dengan adanya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Branding membutuhkan 

kekuatan komunikasi baik komunikasi organisasi maupun personalia. Secara umum, rumah 

sakit-rumah sakit Indonesia masih belum memiliki kapasitas komunikasi sebagai bagian dari 

branding. Kekurangan keterampilan dalam berkomunikasi menjadi salah satu faktor utama 

yang membuat pasien maupun calon pasien menjadi kurang nyaman dan tidak tertarik 

menjadikan rumah sakit tersebut menjadi pilihannya dalam melakukan pengobatan. 

Komunikasi sendiri merupakan salah satu bagian dari strategi branding dalam pengelolaan 

suatu institusi untuk menjadi pilihan yang dipercaya masyarakat.  

 Komunikasi adalah pertukaran simbol yang memiliki makna. Simbol sendiri bisa 

diinteraksikan ke dalam bahasa (kata-kata), gestur, suara, dan citra. Interaksi simbolik 

menyarankan agar perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan 

manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi 

orang lain yang akan menjadi mitra mereka agar makna yang diharapkan bisa diterima 

dengan benar oleh penerima simbol (Raho, 2007) 

 RSUA adalah rumah sakit pertama di Jawa Timur yang berada di bawah naungan 

universitas (unair.ac.id, 2014). RSUA dalam web resminya mengklaim telah menyediakan 

fasilitas medis yang canggih, tenaga medis yang ahli dengan jumlah yang cukup serta fasilitas 



lainnya yang sebagian besar berkelas VIP. RSUA sebagai rumah sakit yang membawa nama 

Universitas Airlangga secara ideal memiliki legitimasi akademik sehingga memperoleh 

kepercayaan masyarakat atas kualitasnya.  Universitas Airlangga telah dikenal sebagai 

lembaga pendidikan yang terpercaya dan berkualitas terutama pada pendidikan 

kedokterannya. Universitas Airlangga menjadi satu dari empat perguruan tinggi Indonesia 

yang masuk jajaran 200 terbaik Asia  versi Quacquarelli Symonds World University 

Rankings (QSWUR) (Surabaya.tribunnews.com, 2014). Universitas Airlangga menduduki 

peringkat ketiga setelah Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Prestasi yang dimiliki oleh Unair seharusnya mampu meningkatkan citra RSUA untuk 

menjadi rumah sakit yang terpercaya dan menjadi preferensi masyarakat. 

 RSUA sebagai lembaga kesehatan yang menjadi bagian dari Universitas Airlangga 

(Unair) memiliki kewajiban untuk mendukung kegiatan pendidikan baik dalam hal penelitian, 

pendidikan, maupun sarana praktik bagi calon-calon tenaga medis yang mengenyam 

pendidikan di Unair. Tanggung jawab yang diemban RSUA sebagai rumah sakit pendidikan 

bukan permasalahan yang mudah. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih beranggapan 

adanya kesenjangan antara lembaga pendidikan dan lembaga professional mengenai 

kapabilitas tenaga kerja dalam memberikan diagnosa dan pelayanan. Kesenjangan pada 

kesadaran masyarakat tentang lembaga pendidikan dan professional mengharuskan RSUA 

memiliki strategi untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga 

kesehatan yang professional dan bertanggungjawab. 

 Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, studi ini ingin meneliti bagaimana 

RSUA melakukan praktik branding untuk mengkonstruksi makna sebagai rumah sakit 

pendidikan yang professional. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif dan menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik. 



 Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana Rumah Sakit Universitas 

Airlangga (RSUA) menginteraksikan simbol-simbol  untuk membentuk makna sebagai 

rumah sakit pendidikan yang professional? 

Kerangka Pemikiran  

 Interaksionisme Simbolik (George H. Mead) 

Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik yang diusung oleh George 

H. Mead untuk mengupas tentang simbol dalam branding RSUA. “Dalam berinteraksi, orang 

belajar memahami simbol-simbol yang ada dan dalam suatu keadaan tertentu, mereka belajar 

menggunakannya sehingga mampu memahami peranan aktor-aktor lainnya” (Mead dalam 

Ritzer dan Goodman, 2003). 

 Interaksionisme simbolik menjelaskan bahwa individu dalam berinteraksi dengan 

individu atau kelompok lainnya selalu menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut 

dapat berupa bahasa, isyarat tubuh (gesture), dan suara. Individu mendapatkan makna simbol-

simbol dari interaksinya dengan orang lain yang kemudian individu mempraktikkan simbol-

simbol tersebut untuk mendapatkan makna dari orang lain di dalam interaksinya. 

Dalam perspektif interaksionisme simbolik, sosialisasi adalah proses yang dinamis 

yang memungkinkan manusia untuk mengembangkan kemampuan berpikir, mengembangkan 

cara hidup manusia itu sendiri. Individu mempelajari arti obyek selama proses sosialisasi 

berlangsung. Kalangan ini juga berpendapat bahwa bahasa merupakan sistem simbol yang 

sangat luas. Kata-kata adalah simbol karena digunakan untuk menggantikan sesuatu yang 

lain. Tindakan, obyek, dan kata-kata lain hanya mempunyai makna karena telah dan dapat 

dideskripsikan melakui penggunaan kata-kata. Sedangkan Spardley mengatakan bahwa 

semua kata dari subyek selama menjawab wawancara peneliti merupakan simbol. “Simbol 

adalah obyek sosial dalam suatu interaksi dan digunakan sebagai perwakilan komunikasi 



yang ditentukan oleh orang-orang yang membuatnya. Simbol-simbol tersebut dapat berwujud 

bentuk obyek fisik (benda kasat mata), kata-kata (untuk mewakili obyek fisik, perasaan, ide, 

dan nilai-nilai), serta tindakan (yang dilakukan orang untuk memberi arti dalam 

berkomunikasi dengan orang lain)” (Spardley, 2007). 

 Pikiran (mind) adalah suatu proses sosial dan bukan benda. Pikiran muncul dan 

berkembang dalam proses sosial dan merupakan bagian integral dari proses sosial. Interaksi 

sosial di dalam masyarakat selalu terdapat aksi dan reaksi, namun kebanyakan tindakan 

manusia melibatkan suatu proses mental/pikiran. Artinya antara aksi dan reaksi terdapat suatu 

proses yang melibatkan kegiatan mental atau pikiran. Guna mempertahankan 

keberlangsungan kehidupan sosial, maka para aktor harus menghayati simbol-simbol dengan 

arti yang sama. Proses-proses berfikir, bereaksi dan berinteraksi timbul karena simbol-simbol 

dalam kelompok sosial itu memiliki arti yang sama dan membangkitkan reaksi yang sama 

pada orang yang menggunakan simbol-simbol itu. (Raho, 2007).  

 Diri (self) pada konsep diri (self) terdapat perbedaan konsep diri sebagai “I” dan 

“Me”, yakni antara diri sebagai subyek dan diri sebagai obyek. “I” di mana diri sebagai 

subyek merupakan aspek diri yang bersifat non reflektif, sedangkan “Me” di mana diri 

sebagai obyek adalah aspek diri sebagai obyek. Pada umumnya orang bertindak berdasarkan 

“Me” yaitu diri sebagai obyek di mana ketika seseorang akan bertindak berdasarkan norma-

norma dan harapan orang lain. Namun dalam bertindak, actor tidak sepenuhnya dipengaruhi 

oleh “Me” karena “I” juga dapat memunculkan tindakan hanya lebih bersifat spontan dan 

reflek dan tidak mempertimbangkan respon orang lain. Dalam hal ini, diri (self) sebagaimana 

pikiran (mind) bukanlah suatu obyek melainkan suatu proses sadar yang mempunyai 

beberapa kemampuan.  



 Masyarakat (society) dalam kajian Mead tidak lebih dari semacam organisasi sosial 

di mana pikiran dan diri timbul (Turner, 1998:349). Mead menganggap masyarakat itu 

sebagai pola-pola interaksi. Sedangkan pandangannya mengenai lembaga sosial dianggap 

sebagai respon yang biasa saja dari adanya interaksi antara manusia. 

 Branding sebagai Wujud Interaksionisme simbolik 

Branding adalah proses interaksi simbolik yang dilakukan oleh obyek 

(produk/individu/institusi) terhadap individu-individu di dalam masyarakat yang bertujuan 

memberi nilai melalui unsur-unsur simbol yang dipilih guna menyampaikan makna serta 

membangun citra yang diharapkan oleh obyek (Susan, 2014). Dalam strategi branding, 

komunikasi kepada masyarakat merupakan salah satu aspek yang paling penting. Komunikasi 

pada dasarnya adalah pertukaran simbol yang memiliki makna. Simbol sendiri bisa 

diinteraksikan ke dalam bahasa (kata-kata), gestur, suara, dan citra. Interaksi simbolik 

menyarankan agar perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan 

manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi 

orang lain yang akan menjadi mitra mereka agar makna yang diharapkan bisa diterima 

dengan benar oleh penerima simbol (Raho, 2007) 

Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) dalam membentuk atau membangun 

citra perlu melakukan strategi branding dengan memposisikan dirinya sebagai obyek yang 

melakukan tindakan interaksi sesuai dengan simbol yang disepakati di dalam masyarakat. 

Simbol-simbol yang dikomunikasikan kepada masyarakat atau pasien dapat diwujudkan atau 

dipraktikkan tidak hanya dalam bentuk simbol logo saja melainkan, simbol-simbol tersebut 

diwujudkan ke dalam pelayanan medisnya seperti bagaimana gesture para perawat 

menyambut dan merawat pasien yang datang, bagaimana dokter berbahasa dan 

berkomunikasi dengan pasiennya, bagaimana gesture dokter yang menghadapi keluhan 

pasiennya, bagaimana bahasa dan intonasi perawat dalam berkalimat, dan lain sebagainya. 



Simbol selalu memiliki makna. Namun makna yang ada pada simbol tidak selalu 

sama bagi pengirim simbol maupun penerima simbol. Perbedaan makna pada simbol dapat 

terjadi karena adanya tingkat kompleksitas pada simbol dan adanya perbedaan posisi sosial 

pada pemakna (pengirim dan penerima) simbol. Perbedaan tersebut sering menyebabkan 

tidak berhasilnya suatu strategi branding di dalam masyarakat. Ketidakmampuan obyek 

mengidentifikasi makna simbol dalam suatu masyarakat menyebabkan simbol-simbol yang 

diciptakan dan dipraktikkan oleh obyek tidak dapat dimaknai dengan baik oleh masyarakat 

yang menjadi sasarannya. Maka dari itu, pembentukan simbol-simbol dalam branding harus 

dirumuskan melalui analisis simbol yang dipahami dan dimiliki oleh target yang menjadi 

sasaran. 

 Teori interaksionisme simbolik terletak pada argumentasi bahwa tiap benda memiliki 

arti yang berbeda-beda yang berpusat dalam kebenaran manusia itu sendiri. Interaksionisme 

simbolik secara jelas melihat arti dasar pemikiran kedua yang memandang bahwa “arti” 

muncul dari adanya proses interaksi sosial yang telah dilakukan. Arti dari sebuah benda untuk 

seseorang tumbuh dari cara-cara di mana orang lain bersikap terhadap orang tersebut, 

sehingga teori ini memandang “arti” sebagai produk sosial, yaitu kreasi yang terbentuk 

melalui aktivitas yang terdefinisi dari individu saat mereka berinteraksi. Pada tahap ketiga, 

penggunaan “arti” oleh pelaku terjadi melalui proses interpretasi (Ritzer dan Goodman, 

2003).  

 Masyarakat akan merepon simbol-simbol yang dipraktikkan oleh RSUA karena 

masyarakat memiliki arti dan interpretasi subyektif terhadap simbol tersebut. Respon 

masyarakat dapat dilihat dari sikap yang diwujudkan oleh masyarakat baik pasien maupun 

non pasien. Sikap merupakan pernyataan atau keputusan untuk menunjukkan kecenderungan 

terhadap obyek dalam bentuk penilaian suka dan tidak suka, benar atau salah, cepat atau 



lambat, dan lain-lain. Sikap merupakan reaksi atau respon terhadap setiap rangsangan atau 

stimulus yang datang (W Syam, 2009) 

Temuan dan Diskusi Teoritik 

 Praktik Branding dan Makna RSUA 

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.  

“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 sebagai Kepala Tata usaha 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. Untuk mewujudkan konsep tersebut, RSUA 

memiliki dua media branding, yaitu dengan interaksi langsung dan tidak langsung. 

Branding melalui 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. Untuk mengelola 

interaksi secara langsung ini, RSUA melakukan pengelolaan SDM melalui pelatihan yang 

diadakan rutin agar SDM dapat memberikan sikap yang tepat dalam menghadapi pasien dan 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan SDM yang kemudian menjadi representasi rumah 

sakit. 

Branding melalui interaksi tidak langsung 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, RSUA 

mengandalkan simbol Unair sendiri. Bagi RSUA, simbol Universitas Airlangga dapat 

memberikan representasi yang baik kepada rumah sakit. RSUA berharap dengan 

menggunakan simbol Universitas Airlangga, maka RSUA akan memiliki makna atau citra 

sama seperti yang dimiliki Unar yaitu citra intelektual dan bermoral. 

 Praktik branding RSUA baik melalui interaksi langsung dan tidak langsung bertumpu 

pada simbol Unair. Simbol Universitas Airlangga 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. 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. 

Secara mendasar, ditemukan wacana bahwa keberadaan BPJS dianggap telah 

mereduksi simbol RSUA dengan makna rumah sakit kelas menengah atas dan bertaraf 

internasional. RSUA hanya bertumpu pada simbol keunairan untuk mendapatkan makna 

sebagai rumah sakit yang intelek, akademis dan berkualitas. 

 Permainan Simbol pada Branding RSUA 

Praktik branding merupakan proses penggunaan sistem simbol-simbol yang dikemas 

secara khusus yang mampu menciptakan imajinasi atau makna pada konsumen terhadap 

produk, jasa atau individu (Shakaryan, 2006: 15). Studi ini menemukan bahwa RSUA 

sebagai lembaga penyedia jasa kesehatan tidak melakukan praktik branding secara terdesain 

dan terencana. Namun demikian secara kelembagaan RSUA meyakini bahwa simbol yang 

berinteraksi terhadap masyarakat akan memberi efek imajinatif. Konsep ‘Me’ RSUA 

menggantungkan diri pada simbol Unair sebagai lembaga kependidikan yang telah dikenal 

serta dihormati publik. 

Studi ini menemukan bahwa makna harapan, atau ‘Me’, yang paling puncak adalah 

RSUA sebagai rumah sakit yang intelek, bermoral dan memiliki kepakaran. Makna pada lapis 

kedua adalah RSUA sebagai rumah sakit berkelas internasional yang bisa menjadi pilihan 

masyarakat Indonesia. Makna pada lapis ketiga adalah RSUA merupakan rumah sakit yang 

berorientasi pada kelas menengah dan atas. Namun demikian kebijakan BPJS telah 

menyebabkan RSUA bisa menerima siapapun. Tentu saja dalam konteks analisis ini 

kehadiran BPJS memberi imbas pada keinginan atau pertimbangan RSUA menjadi rumah 



sakit kelas menengah atas sebab RSUA menilai keberadaan BPJS dapat mereduksi makna 

menengah ke atas meski sesungguhnya, belum terjawab apakah BPJS bisa menyebabkan satu 

rumah sakit menjadi bermakna sebagai rumah sakit kelas menengah ke bawah. Pertanyaan 

tersebut memerlukan studi secara lebih spesifik. Sedangkan para pasien, memberi makna 

terhadap simbol RSUA dalam media sosialisasi seperti website dan gedung, serta gestur 

pelayanan. Studi ini menemukan dua makna-makna dari simbol bahasa bahwa RSUA adalah 

rumah sakit yang menjadi tempat para pakar kesehatan, tempat penelitian dari lembaga 

pendidikan terbaik. Selain itu RSUA mendapatkan makna sebagai tempat yang megah dan 

berkelas. Namun demikian juga muncul makna lain dari para pasien dalam penelitian ini 

bahwa RSUA menjadi tempat elitis.  Makna-makna terkait simbol bahasa RSUA dari sisi 

pasien sebagian memiliki kesesuaian dengan makna yang diharapkan oleh RSUA melalui 

para pengelolanya. 

Interaksionisme simbolik merupakan fondasi bagaimana simbol berinteraksi dan 

mendapatkan makna. Akan tetapi studi ini berhadapan dengan fakta bahwa RSUA tidak 

melakukan persiapan praktik branding sehingga makna-makna dari masyarakat yang bersifat 

negatif dan merugikan bagi citra lembaga akibat tidak terkelola secara baik. Seperti salah 

satunya pada makna RSUA menjadi rumah sakit elitis tersebut di atas. Simbol kemegahan 

dan eksklusif sebenarnya sudah dapat ditangkap oleh masyarakat, namun akibat dari tidak 

ada pengelolaan yang baik dan pengarahan makna dari RSUA, beberapa pasien 

menginterpretasi kemegahan tersebut secara negatif melalui pilihan-pilihan kata yang dipakai 

untuk menggambarkan gedung RSUA. 

Permainan simbolik RSUA dari studi ini menunjukkan belum memiliki fokus. Menurut 

Holt dalam Toward Sociology of Branding (2006) kesiapan subyek membentuk simbol-

simbol dalam narasi sosialisasi dan persuasi yang kontekstual sangat dibutuhkan. Holt 



menyatakan bahwa simbol dari produk atau subyek akan mengalami fragmentasi makna di 

kesadaran masyarakat. Hal itu disebabkan oleh kandungan nilai sosial berbeda-beda. Namun 

proses menanggulangi fragmentasi tersebut bisa melalui strategi sosialisasi, pemasaran, yang 

menguasai media informasi dan reproduksi konten pengarah makna. 

Penguasaan media informasi dan reproduksi konten pengarah makna sebagaimana 

dimaksud Holt tersebut tidak dimiliki, atau belum dimiliki oleh RSUA. Pada kondisi 

tersebutlah bisa dilihat bagaimana simbol-simbol RSUA mendapatkan makna yang 

terfragmentasi dan sebagian bermakna tidak positif bagi lembaga.  

Simbol-simbol dari RSUA secara garis besar terbagi menjadi dua makna dari kalangan 

pasien. Makna konstruktif yang sesuai dengan harapan RSUA seperti menjadi rumah sakit 

dengan kepakaran dan kelas internasional. Sisi lain ada makna negatif yang menggambarkan 

RSUA sebagai rumah sakit elitis dan kurang nyaman. Fragmentasi makna dari simbol-simbol 

branding RSUA menjadi bukti bahwa lembaga ini belum memiliki media sosialisasi intensif 

dan konten pengarah makna. 

Kesimpulan  

Nama besar Universitas Airlangga sebagai payung yang membawahi RSUA menjadi 

tantangan tersendiri bagi RSUA untuk berdiri sebagai rumah sakit pendidikan. Peneliti 

menarik kesimpulan bahwa terjadi fragmentasi atau bias makna pada masyarakat terhadap 

citra rumah sakit Unair sebagai rumah sakit pendidikan. Fragmentasi atau bias makna 

tersebut terjadi akibat masing-masing pasien memiliki konstruksi atau bekal pengetahuan 

yang berbeda tentang Universitas Airlangga. Perbedaan konstruksi tersebut berasal dari 

perbedaan ‘pengalaman’ masing-masing pasien tentang Universitas Airlangga dalam 

kapasitas kegiatan pendidikan Universitas Airlangga. Pasien atau masyarakat yang tidak 

memiliki kerabat atau pengalaman pendidikan di Universitas Airlangga cenderung menaruh 



kecurigaan dan sangsi pada kapabilitas rumah sakit Unair, sebaliknya yang memiliki 

pengalaman atau riwayat pendidikan di Universitas Airlangga lebih paham tentang kapasitas 

dan menaruh kepercayaan pada rumah sakit Unair. Kesimpulan penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut, pertama, RSUA memiliki beberapa makna yang ingin dibangun untuk 

menjadi imaji di kesadaran masyarakat. Makna pertama adalah sebagai rumah sakit yang 

intelek, bermoral, dan memiliki kepakaran. Makna kedua yang ingin dibangun adalah 

menjadi rumah sakit yang bertaraf internasional. Makna ketiga menjadi rumah sakit yang 

berorientasi pada pasien kelas menengah ke atas. Secara ringkas dapat disebut bahwa RSUA 

ingin mendapatkan makna sebagai rumah sakit menengah ke atas yang berpendidikan dan 

bermoral. Namun, keberadaan RSUA sebagai rumah sakit milik pemerintah memberi RSUA 

kewajiban untuk membuka lebar pintunya bagi pasien BPJS kelas mana pun tanpa batas 

kuota tertentu. Prosedur dari pemerintah tersebut menyebabkan RSUA memutuskan untuk 

tidak melakukan branding khusus dalam membangun makna rumah sakit. Pimpinan dan staff 

rumah sakit beranggapan bahwa keberadaan BPJS dapat mereduksi makna sebagai rumah 

sakit menengah ke atas, sehingga branding atau makna khusus tidak lagi menjadi penting 

apabila RSUA tidak boleh membatasi diri dalam memberikan pelayanan kepada siapa pun 

dan dari kelas mana pun. 

Kedua, Penelitian ini menemukan simbol-simbol yang dikomunikasikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung secara ‘alamiah’ oleh RSUA. Konsep alamiah di sini 

artinya RSUA tetap melakukan usaha untuk mengkomunikasikan makna namun tidak secara 

sistematis atau didesain secara khusus. Simbol interaksi langsung diwujudkan ke dalam 

komunikasi langsung tatap muka yang dilakukan oleh tenaga medis maupun non medis 

kepada pasien. RSUA melakukan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kualitas tenaga 

medis maupun non medis dalam memberikan pelayanan. Beberapa usaha tersebut dilakukan 

dengan harapan sumber daya manusia di RSUA dalam berinteraksi baik dalam konsep ‘I’ 



maupun ‘Me” dapat mencerminkan karakter Unair sedangkan, untuk interaksi tidak langsung 

ditemukan pada media sekunder seperti visualisasi bangunan, kegiatan rumah sakit, suasana 

rumah sakit. Dalam hal ini, RSUA sangat bertumpu dan menggantungkan dirinya pada nama 

besar Unair. RSUA melakukan sosialisasi dan menunjukkan secara langsung bahwa dirinya 

adalah bagian dari Unair. Dengan mengkomunikasikan dirinya sebagai bagian dari Unair, 

RSUA ingin menunjukkan bahwa dirinya juga memiliki kelas dan kapasitas sebagaimana 

dengan yang telah dimiliki oleh Unair. Selain melalui sosialisasi, RSUA juga 

mengkomunikasikan melalui visualisasi gedung yang cukup megah dan tidak kumuh. Selain 

itu juga ada kegiatan pendidikan di dalam rumah sakit seperti kuliah, seminar, dan pelatihan 

bagi seluruh bagian RSUA. 

Dari hasil analisis data pada respon pasien terhadap simbol RSUA dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat dapat menginterpretasi dan memiliki imaji tentang RSUA. Namun, pasien 

memiliki makna yang terfragmentasi atau bias. Fragmentasi makna tersebut terjadi akibat dari 

adanya perbedaan pengetahuan dari pasien tentang RSUA. Fragmentasi makna dalam 

interaksi simbol sesungguhnya adalah hal yang wajar. Namun dalam aktivitas branding 

proses fragmentasi merupakan suatu keharusan untuk direduksi. Reduksi fragmentasi makna 

tersebut dapat diminimalkan dengan melakukan sosialisasi, pemasaran, penguasaan media 

informasi dan reproduksi konten pengarah makna. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat 

diwujudkan melalui pemasangan iklan pada berbagai media seperti: media cetak, media 

elektronik, mengikuti pameran untuk memperkenalkan citra dan kapabilitasnya kepada 

masyarakat. Aktivitas-aktivitas tersebut harus diwujudkan dengan menggunakan konsep 

tertentu dengan mengkomunikasikan simbol-simbol yang merepresentasikan citra yang 

diharapkan dapat dimiliki RSUA. Selain itu menciptakan tagline yang menjadi pedoman 

pelayanan RSUA juga dapat menjadi salah satu cara untuk dapat dikenal dan diingat oleh 

masyarakat dengan mudah. 
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