
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan 

penggunaan berbagai macam media untuk menyampaikan pesan atau informasi 

kepada publik. Kemajuan teknologi telah memunculkan apa yang dikenal dengan 

sebutan Internet, yang menjadi salah satu media baru dan mulai banyak digunakan 

saat ini. Internet merupakan sebuah jalur informasi bebas hambatan yang dapat 

menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Menurut Cutlip, Center, dan Broom 

(2007: 287) internet merupakan revolusi komunikasi yang sangat luas dan 

mendalam. Dunia digital telah mengubah komunikasi di antara organisasi dengan 

berbagai publik yang berbeda-beda. Menghadapi perbedaan mengenai 

karakteristik, latar belakang, dan kebutuhan publik mengakibatkan berbedanya 

pula produksi komunikasi, distribusi, penyampaian, dan penyimpanannya. Semua 

organisasi baik pemerintah maupun swasta yang menyediakan jasa dituntut untuk 

terus menerus melakukan perbaikan, penyempurnaan, dan bahkan strategi-strategi 

baru dalam menghadapi publik. 

 Era teknologi komunikasi saat ini disebut dengan revolusi informasi, 

yang menjadi revolusi informasi komunikasi ketiga dalam 

perkembangan teknologi, dimana komputer menjadi tempat 

penyimpanan dan alat transmisi informasi dalam jumlah besar yang 

sebelumnya mengandalkan tulisan. Teknologi komputer yang 

mengolah dan mengirim informasi jauh lebih efisien dari alat-alat 

mekanik, menggerakkan perubahan besar yang memengaruhi media 

saat ini (Biagi, 2010: 21-22). 

 

Penggunaan internet dari tahun ke tahun semakin berkembang di 

Indonesia. Hal ini ditandai oleh semakin meningkatnya aktivitas atau kegiatan 
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manusia melalui media online. Berdasarkan prediksi Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) seperti yang dikutip oleh Sugito (www.rsugito.com, 

2011)  menginformasikan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini 

adalah 45 juta pengguna internet pada tahun 2011. Berikut ini adalah 

perkembangan internet users di Indonesia dari tahun 2007-2010 : 

Tabel 1.1 

Perkembangan Internet User di Indonesia 

 

YEAR Users Population % Pen. GDP p.c.* Usage Source 

2007 20,000,000 224,481,720 8.9 % US$ 1,916 ITU 

2008 25,000,000 237,512,355 10.5 % US$ 2,238 APJII 

2009 30,000,000 240,271,522 12.5 % US$ 2,329 ITU 

2010 30,000,000 242,968,342 12.3 % US$ 2,858 ITU 
Note: Per Capita GDP in US dollars, source: United Nations Department of Economic and Social 

Affairs (Sumber : www.internetworldstats.com). 

 

 Berdasarkan fakta, pengguna internet di Indonesia cukup tinggi. Tahun 

2007 jumlah internet user mencapai 20 juta pengguna dengan penetrasi 8.9% 

yang mampu memperoleh pendapatan per kapita sebesar US$ 1,916. Kemudian 

pada tahun 2008-2010 terdapat peningkatan yang signifikan terhadap penetrasi 

12.3% dengan pendapatan perkapita US$ 2,858 dengan jumlah internet user 

mencapai 30 juta pengguna. Karakteristik penggunaan dilihat melalui website-

website yang dikunjungi.  

Selanjutnya data terbaru dari (www.internetworldstats.com) menunjukkan 

terdapat 39,600,000 internet user pada Desember 2010 dengan penetrasi 16.1%. 

Sedangkan pada Juni 2011 pengguna facebook mencapai 38,860,460 dengan rata-

rata penetrasi 15.8% di Indonesia.  

Selain itu, menurut Sugito (www.rsugito.com, 2011) internet user di 

Indonesia paling sering menggunakan internet untuk keperluan 

social networking sampai Januari 20011, seperti pengguna facebook 

http://www.rsugito.com/
http://www.itu.int/
http://www.apjii.or.id/
http://www.apjii.or.id/
http://www.apjii.or.id/
http://www.internetworldstats.com/
http://www.rsugito.com/
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mencapai 34,618,140 account, jumlah pengguna twitter berdasarkan 

Google.com 3.2 juta, dan pengunjung unik website 34 juta, 20 juta, 

12 juta, 88 juta dalam satu bulan. 

 

Kemajuan teknologi internet menjadi salah satu senjata paling ampuh bagi 

publik dalam menyalurkan opini, berbagi informasi, dan hiburan. Hal tersebut, 

memengaruhi perkembangan pengetahuan dan kehidupan masyarakat dengan 

kehadiran internet. Semenjak blog mudah dibuat, forum online dan social media 

bermunculan, masyarakat tidak hanya sebagai penerima pesan melainkan dapat 

menjadi penyampai pesan dan menyebarkannya melalui forum atau milis. 

Perkembangan dan percepatan perubahan ini telah menuntut sistem organisasi 

harus bersusah payah untuk terus mengikutinya, sehingga pesan/ informasi 

tentang kesehatan yang disampaikan melalui bantuan PR dapat memenuhi 

kebutuhan publik. Informasi tentang kesehatan dapat diakses dan disebarkan 

melalui WWW (world web wide) atau website. Penggunaan internet dari web 

untuk menunjang kegiatan PR ini, kini sudah semakin dikenal dengan istilah 

Cyber Public Relations. 

Cyber dalam bidang PR sangat terkait dengan perkembangan teknologi 

komunikasi mutahkir. Dalam bidang kesehatan, penggunaan internet dianggap 

sangat penting oleh PR untuk melancarkan program kampanye berkaitan dengan 

informasi kesehatan melalui website instansi, yaitu dengan cara mengeksplorasi 

bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas perawatan kesehatan 

(Cutlip, Center, dan Broom, 2007: 512), tanpa meninggalkan atau menyepelekan 

media lainnya yang tetap menjadi bagian penting dalam melakukan penyebaran 

berita atau informasi, yaitu media tradisional (seperti radio, televisi, majalah dan 

lain-lain). 
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Profesional PR di Indonesia lebih lamban dalam menghadapi perubahan 

konsumen di era digital dibanding PR di negara-negara lain seperti Amerika, 

terutama yang didorong maraknya web two point 0 (2.0). Menurut Nukman 

(www.virtual.co.id, 2009) teknologi web 2.0 digabungkan ke dalam strategi dan 

perencanaan sebagai cara yang efektif dalam membangun komunikasi korporat 

dengan internal dan eksternalnya. Sebaliknya, para praktisi PR masih 

menggunakan Public Relations one point 0 (1.0) sebagai strategi PR dalam 

membangun hubungan media yang sangat baik, agar pesan-pesan dapat 

tersampaikan ke publik melalui media. Zaki (2009: 2) menyebutkan ciri-ciri web 

2.0 diantanya : (a) Halaman situs web berubah dari statis menjadi dinamis. (b) 

Informasi dalam situs web dapat di share ke publik. (c) adanya Tools yang 

memungkinkan seseorang untuk berbagi informasi melalui situs web. 

Ardianto (2009: 152) menyatakan beberapa keuntungan yang dapat 

diperoleh PR dalam menggunakan internet untuk meningkatkan citra instansi, 

diantaranya : (a) Informasi cepat sampai pada publik; (b) Bagi PR, internet dapat 

berfungsi sebagai iklan, media, alat marketing, sarana penyebaran informasi, dan 

promosi; (c) Siapapun dapat mengakses internet; (d) Tidak terbatas oleh ruang 

dan waktu; (e) Internet dapat membuka kesempatan melakukan hubungan 

komunikasi dalam bidang pemasaran secara langsung. 

Berdasarkan kondisi tersebut, di berbagai instansi, baik instansi 

pemerintah maupun swasta sedang marak melakukan strategi baru sebagai wujud 

inovasi dari perkembangan teknologi komunikasi untuk memperoleh kepercayaan 

dari publik sasaran yang lebih besar, sehingga dapat meraup khalayak atau pasar 

sasaran yang lebih besar juga jumlahnya. Salah satu instansi yang perlu 

http://www.virtual.co.id/
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mencermati kondisi saat ini adalah sebuah instansi rumah sakit. Instansi rumah 

sakit sangat layak untuk disikapi secara serius, karena merupakan sebuah lembaga 

yang menekankan pada pelayanan dan pemasaran jasa. Perlu diketahui, media 

online tidak selalu menguntungkan tapi juga dapat menghancurkan baik bagi 

perusahaan/ organisasi maupun secara individu. 

Menurut penelitian Gibson dalam jurnal Public Relations Quarterly (2000: 

2) bahwa PR memiliki peranan yang dominan dalam menggunakan komputer. 

Tidak berlebihan jika alat komunikasi yang lama sudah mulai ditinggalkan, 

karena telah digantikan oleh orde baru, sebuah cyber revolusi di mana organisasi 

lebih banyak menggunakan komputer untuk menyebarkan pesannya. Seperti alat 

komunikasi modern cyber revolusi sebagai langkah pertama untuk 

mengembangkan strategi dan taktik komunikasi, karena tidak semua stakeholder 

berpartisipasi maksimal terhadap instansi.  

Sebagai salah satu rumah sakit swasta Islam yang berdiri pertama kali di 

Kabupaten Klaten, RS. Islam memiliki potensi untuk mengembangkan pelayanan 

dan fasilitas yang baik kepada pasien sebagai sebuah rumah sakit yang 

representatif. Berawal hanya dari sebuah balai pengobatan yang terletak di jantung 

kota Klaten, dimilik oleh Yayasan Jamaah Haji Klaten (YJHK) dengan visi 

instansi “Menjadi Rumah Sakit yang Unggul, Bermutu, Islami dan Terpercaya 

pada th. 2013 di Karisidenan Surakarta” (www.rsislamklaten.co.id). 

Berbicara mengenai kesehatan masyarakat, akan sangat lengkap jika 

dikaitkan dengan konsep komunikasi. Di mana komunikasi sebagai alat untuk 

informasi kesehatan atau promosi kesehatan. Dalam mewujudkan perhatian 

terhadap tanggungjawab “semua” untuk kesehatan masyarakat. Namun, dalam 
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dunia kesehatan dewasa ini, perhatian saja belum cukup untuk merebut simpati 

pasar. Dalam profesi kesehatan PR berperan dalam memberikan informasi 

kesehatan untuk para pasien, satu aktivitas komunikasi yang ditujukan kepada 

para individu pasien demi membantu individu untuk memahami kesehatan. Ketika 

individu membuat keputusan yang berkaitan dengan kesehatan individu, 

kesehatan keluarga. Memberikan perhatian, empati dan respon melalui pesan, 

dapat memengaruhi sikap dan perilaku berkomunikasi yang mampu meningkatkan 

citra instansi Liliweri (2007: 51). 

Menurut Soemirat dan Ardianto (2004: 112) citra adalah favourable 

opinion yang dengan sengaja perlu diciptakan agar bernilai positif berkaitan 

dengan kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan. Sebagaimana 

lembaga lain yang bergerak dibidang jasa, rumah sakit dituntut untuk 

menunjukkan citra yang baik agar dapat mempertahankan kepercayaan publik 

dalam menawarkan jasa kesehatan. Untuk itu rumah sakit sebagai sebuah 

pelayanan jasa kesehatan yang berhubungan dengan manusia perlu mengetahui 

bagaimana penilaian pelanggan mengenai citra yang dimiliki untuk 

membedakannya dengan instansi rumah sakit yang lain.  

Citra sebuah instansi rumah sakit dapat berubah dan berbeda-beda dimata 

pelanggan, tergantung bagaimana melihat instansi tersebut berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman individu. Perubahan ini memungkinkan instansi 

akan menjadi lebih baik atau menjadi buruk, sesuai dengan upaya yang dilakukan 

untuk mempertahankan penilaian publik. Dalam penelitian Rynes dan Kabel 

dalam Brian D. Lyons dan Janet H. Marler dalam jurnal Public Relations and 

Image (2010: 59) menyatakan bahwa strategi yang paling layak untuk 
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meningkatkan citra organisasi adalah dengan memberikan informasi lebih lanjut 

tentang organisasi yang dapat digambarkan secara efektif melalui situs website 

organisasi. Hal ini diperlukan karena membangun citra positif bukan hanya ketika 

publik membentuk kesan negatif, tetapi secara berkelanjutan dengan memberi 

perhatian cukup kepada publik, sebab citra perusahaan adalah fragile commodity 

yaitu komoditas yang mudah rapuh atau pecah (Seitel dalam Soemirat dan 

Ardianto, 2004: 111). 

Prayudi (2007: 103) memberikan satu contoh kasus penggunaan web 

untuk membantu pihak manajemen organisasi adalah ketika Royal Melbourne 

Institute of Technologi University (RMIT University) yang berlokasi di 

Melbourne, Australia, pada bulan April 2006 menghadapi krisis, yaitu adanya 

dugaan atas beberapa orang staf administrasi yang bekerja di lantai 16 dan 17 

terkena tumor otak. Dugaan penyebabnya adalah karena adanya radiasi dari 

gelombang elektronik dari atap gedung yang dipancarkan oleh antena pemancar 

milik perusahaan telekomunikasi terkemuka di Australia, Telstra. Pihak 

manajemen menghadapi krisis karena peristiwa tersebut diliput oleh media 

nasional, baik cetak maupun radio dan televisi. Pemanfaatan internet sebagai 

media komunikasi informasi disaat krisis seperti itu terasa sangat efisien. Pihak 

manajemen secara reguler menginformasikan perkembangan terbaru yang diambil 

oleh pihak manajemen kampus dalam menghadapi kasus tersebut melalui web 

kampus dan mengirimkan e-mail ke e-mail account seluruh staf dan mahasiswa, 

serta menyediakan nomor telepon hotline yang bisa dikontak oleh siapa saja yang 

membutuhkan kejelasan informasi. 
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 Contoh kasus diatas, bukan dilihat dari segi masalah yang dihadapi, tetapi 

dilihat pada pemilihan strategi yang diambil dalam menyelesaikan kasus tersebut. 

Pemanfaatan internet di saat krisis oleh pihak manajemen RMIT University 

melalui web kampus untuk menghindari suatu informasi yang belum terbukti 

kebenarannya. Sedangkan penggunaan web pada Rumah Sakit Islam Klaten lebih 

dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi tentang instansi, seperti profil, 

sejarah instansi, logo, visi dan misi serta terdapat informasi berkaitan dengan 

jadwal praktek dokter. Selain itu, penggunaan web sebagai pendukung kegiatan 

Rumah Sakit Islam Klaten melalui bantuan PR dalam meningkatkan kepercayaan 

publik yang mempengaruhi citra rumah sakit. 

 Tercatat jumlah pengunjung website RS. Islam Klaten sampai Juni 2011 

mencapai 4425 pengunjung. Angka tersebut telah mengalami kenaikan yang 

signifikan dari jumlah pengunjung sebelumnya yang hanya 2728 pada April 

2011(www.rsislamklaten.co.id). Hal ini menunjukkan adanya aktivitas 

masyarakat membuka dan mengakses informasi kesehatan melalui web Rumah 

Sakit, dan juga menunjukkan kegiatan humas yang terus mengupdate informasi 

kesehatan di dalamnya, seperti kegiatan sosial berupa operasi bibir sumbing gratis 

oleh RS. Islam Klaten bekerjasama dengan The Smile Train (New York) yang 

dipublikasikan melalui informasi website. 

Hal tersebut perlu dilakukan guna meningkatkan citra Rumah Sakit Islam 

Klaten pada level yang lebih baik dengan citra yang ingin dibangun sebagai 

rumah sakit yang Unggul, Bermutu, Islami dan Terpercaya di Karisidenan 

Surakarta melalui media digital (website).  Dengan alasan tersebut peneliti 

sebagai mahasiswa Komunikasi dengan konsentrasi Public Relations (PR) tertarik 
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mengadakan sebuah penelitian berkaitan dengan kegiatan cyber PR dalam 

membangun korporat komunikasi kepada publik sekaligus meningkatkan citra 

instansi dalam persepsi stakeholders eksternal untuk membuktikan antara 

informasi kesehatan melalui web dengan kebutuhan informasi sesuai keinginan 

khalayak sebagai bagian dari strategi komunikasi PR. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimana kegiatan “cyber PR” humas Rumah Sakit Islam Klaten dalam 

meningkatkan citra melalui website? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan kegiatan-kegiatan cyber PR 

melalui website yang dilakukan oleh humas RS. Islam Klaten sebagai gerbang 

layanan publik secara online, dalam melihat ketertarikan publik terhadap RS. 

Islam Klaten sebagai tempat pemeriksaan kesehatan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat : 

1. Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini meningkatkan sumber informasi sekaligus sebagai evaluasi 

bagi humas Rumah Sakit Islam Klaten dalam menyebarkan informasi 

kesehatan kepada khalayak. 

2. Manfaat Secara Akademis 

Untuk mengaplikasikan dan mengembangkan teori Ilmu Komunikasi 

khususnya sehingga dapat diterapkan di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




