
 
 

“Banyak Jalan Menuju Roma” 

Sharing Inspiratif untuk Inovatif Mengelola Kompetensi Produk 
 

Oleh: Suse Herleni (NIK 15705) 

Corporate PR Eka Hospital 

 

Program PR & Promotion kerap ‘mandeg’ dalam memperoleh persetujuan proposal 
bujet tahunan di hampir semua perusahaan, tak terkecuali di perusahaan kami. 
Kondisi ini dapat dimaklumi, karena secara kasat mata, biaya promosi tidak sedikit 
dan ‘kembali modalnya’ juga cukup sulit dihitung secara matematis. 

Bujet bikin mumet 
“You have to spend money to make money!” Peribahasa asing tersebut dianut oleh mereka 

yang berkecimpung di bidang marketing, termasuk public relation (PR) dan promosi. Aturan 

yang umum berlaku adalah, perusahaan harus mengeluarkan 5% dari pendapatan total 

untuk mempertahankan posisinya di pasar. Sementara itu, perusahaan yang ingin 

memperluas cakupan pasar, harus membelanjakan sekitar 10% bujet marketing dari total 

penghasilannya.  

 

Mengutip aturan umum tersebut, rasanya ideal sekali jika semua pihak sependapat bahwa 

pengeluaran untuk PR & promosi sangat tergantung dari seberapa besar dan cepatnya 

sebuah bisnis ingin dikembangkan. Namun pada prakteknya, tidak semudah membalikkan 

telapak tangan untuk mendapatkan persetujuan anggaran PR dan promosi setiap tahunnya, 

mengingat banyak pos lain yang dinilai memiliki urgensi lebih tinggi untuk dikucurkan dana.  

 

Kendala ini tentunya menghambat berjalannya program-program PR dan promosi yang telah 

dirancang untuk satu tahun. Sementara itu tuntutan untuk meningkatkan awareness 

masyarakat terhadap brand dan layanan yang dijual sangat tinggi. Situasi ini seperti dua sisi 

mata uang, di satu sisi dapat menurunkan semangat kerja namun di sisi lain justru akan 

memunculkan kreativitas dan inovasi untuk mencari peluang untuk tetap dapat menjalankan 

program-program yang telah dirancang hingga mencapai sasaran.  

 

Menghadapi kendala budget approval ini, pilihan pemecahannya ada di tangan kita: 

menyerah dan apatis atau kreatif dan inovatif?  



 

Paparan di atas adalah ilustrasi dari problematika yang kami hadapi di lapangan. In our 

battle field, tim Corporate PR Eka Hospital lebih memilih opsi kedua: tidak menyerah, maju 

terus pantang mundur!  Layaknya pepatah Jawa, ‘rawe-rawe lantas, malang-malang 

putung’, kami mencoba keluar dari rintangan yang menghalang dan lebih memilih untuk 

kreatif dan inovatif.  

 
Kreatif dan inovatif mengelola produk kompeten 
“Banyak Jalan Menuju Roma!” Ungkapan klise ini ternyata bukan isapan jempol semata jika 

betul-betul dimaknai dengan baik. Layaknya di medan perang, strategi harus jitu dan 

persediaan senjata juga harus disesuaikan dengan medannya. Ketika rencana A tidak 

berjalan baik, maka masih ada rencana B, C, bahkan sampai Z yang masih terbuka lebar 

untuk dijajaki. Inilah yang seharusnya diterapkan dalam dunia kerja.  
 

Dulu, setiap pertengahan tahun, perencanaan program dan bujet sudah harus diajukan. 

Biasanya, kami satu departemen ketar-ketir menunggu hasil akhir rapat tahunan: 100% 

appproved or half approved! Nah yang terjadi seringnya adalah half approved. Di sinilah 

kreativitas, loyalitas, komitmen, team work, dan integritas tertantang untuk menciptakan 

inovasi agar program tetap dapat berjalan.   

 

Pengalaman mengajarkan tim kami untuk berinovasi dengan menyusun strategi PR & 

Promotion yang berbasis pada kompetensi produk. Eka Hospital adalah industri jasa 

kesehatan  dengan komponen-komponen produk yang kompeten, mulai dari tenaga medis, 

hingga layanan dan fasilitas kesehatan berstandar internasional. Potensi ini dapat dijadikan 

peluang untuk bekerjasama dengan pihak-pihak luar, terutama media. Varian dari kerja 

sama dapat diolah sekreatif mungkin sehingga memenuhi kebutuhan pihak yang 

bekerjasama serta program PR & Promosi Eka Hospital yang disasar.  

 

Saya akan berikan beberapa contoh konkrit dari strategi yang dilakukan dalam 

memanfaatkan kompetensi produk untuk menjalankan program PR & Promotion di Eka 

Hospital, sebagai berikut:  

 

Tim dokter yang kompeten  
Untuk masuk ke dalam program talkshow berdurasi 20 menit (satu segmen) di stasiun 

televisi, paling tidak harus dikeluarkan anggaran minimal Rp. 60.000.000,00 per segmennya. 

Sementara itu dibutuhkan lebih dari satu segmen jika promosi ingin berjalan efektif, 

sehingga pesan yang disajikan sampai kepada target market. Bayangkan berapa biaya yang 



harus dikeluarkan jika dalam setiap minggu paling tidak dibutuhkan 2 sampai dengan 3 

segmen untuk dapat mengefektifkan promosi.  

 
Mendapatkan situasi ini, kami mencoba melakukan pendekatan pada pihak media melalui 

kerja sama penyediaan narasumber dokter spesialis untuk talkshow kesehatan. Kami  

percaya diri mengadakan kerja sama ini karena didukung oleh tim medis yang kompeten 

dan solid.  Selain kompetensi yang tidak diragukan, sistem full-time doctor (dokter purna 

waktu) memungkinkan Eka Hospital siap menyediakan tenaga dokter setiap saat untuk 

memberikan edukasi via talkshow. 

 
Dari hasil optimalisasi kompetensi produk ini, saat ini Eka Hospital telah menjadi mitra media 

yang menyediakan narasumber di beberapa program talkshow kesehatan populer, seperti  

‘DR. OZ Indonesia’ di Trans TV, ‘Ask Your Doctor’ di MNC Health & Beauty, serta talkshow 

‘Dunia Sehat’ di DAAI TV.  

 

Jika ditinjau dari segi bujet, tentunya biaya yang dikeluarkan sangat minimal, sementara 

benefit yang didapat Eka Hospital cukup signifikan, karena selain dapat menjalankan salah 

satu misinya untuk “aktif mempromosikan hidup sehat”, promosi dengan pasar yang lebih 

luas dan segmen yang sesuai juga dapat dijalankan secara konsisten serta efektif. 

 

 
Medical Check Up  
Selain tenaga medis yang kompeten, produk lain yang juga dapat dikelola menjadi potensi 

promosi adalah layanan Medical Check Up (MCU). Saat ini masyarakat sudah mulai melirik 

MCU sebagai salah satu gaya hidup sehat yang sangat penting dilakukan. MCU adalah 

langkah antisipatif dalam mendeteksi dini gejala penyakit. Melalui deteksi dini, langkah-

langkah pencegahan terhadap penyakit dapat dilakukan, sebelum berkembang menjadi 

lebih serius.  

 

Eka Hospital memiliki kelengkapan layanan dan fasilitas MCU yang dapat diakses dengan 

mudah oleh masyarakat. Oleh karena itu, MCU dapat bersaing dan mempunyai komptensi 

sebagai produk gaya hidup sehat yang dapat ditawarkan tidak hanya kepada masyarakat 

namun juga kepada perusahaan, termasuk media. Saat ini banyak perusahaan yang 

menerapkan program MCU setiap tahun untuk karyawan mulai dari level staf hingga 

manajemen. Beberapa media besar pun menerapkan program MCU ini, misalnya Metro TV, 

Media Indonesia, dan beberapa media lain. 

 



Kami mencoba menjadikan MCU sebagai produk barter yang ditawarkan tidak hanya 

kepada media, namun juga kepada para public figure yang mengisi sampul majalah 

Betterhealth. Hitung-hitunganya sangat sederhana, rumah sakit mengeluarkan cost utilitas 

alat dan jasa konsultasi dokter yang keseluruhannya dikemas dalam paket MCU dengan 

berbagai varian. Cost ini jumlahnya jauh di bawah anggaran beriklan di media cetak maupun 

elektronik sekelas Metro TV dan Media Indonesia, maupun honor public figure untuk sekali 

pemotretan.  

 

Bagi public figure, tentunya mereka senang karena tak perlu merogoh kocek untuk 

melakukan MCU yang mungkin belum menjadi gaya hidup sehat yang dijalani. Selain itu 

dengan menjadi cover Betterhealth, ia juga mempunyai kesempatan untuk mempromosikan 

diri kepada segmen pasar Eka Hospital, yang mencakup wilayah Jakarta, Tangsel, dan 

Riau.  

 

Dalam kerja sama MCU dengan media, pihak media hanya mengeluarkan cost untuk airing 

time dan produksi jika dibutuhkan. Namun melalui kerja sama ini, cost HRD untuk program 

MCU karyawan yang mencapai kisaran Rp. 200 juta/tahun dapat dipangkas dalam jumlah 

besar.  

 
Dari segi promosi di media, kerja sama barter MCU ini merupakan sebuah peluang mutual 

benefit besar bagi kedua belah pihak untuk dijajaki. Oleh karena itu hingga saat ini, kerja 

sama barter MCU dengan slot iklan maupun talkshow di Metro TV telah berjalan 4 tahun, 

hingga saat ini. Sementara itu kerja sama serupa juga tengah berjalan dengan majalah golf 

& highend lifestyle ‘Goodlife’. Pada tahun 2013 lalu Media Indonesia juga menjalin kerja 

sama barter MCU dengan Eka Hospital selama satu tahun. Bahkan saat ini RCTI juga 

tengah menjajaki kerjasama barter MCU dengan Eka Hospital. 

 
Kerja sama barter MCU di penghujung tahun, November 2014, dihiasai dengan 

pemandangan indah, yaitu saat Eka Hospital bekerja sama dengan El John Pageants 

Indonesia dan Kompas TV sebagai penyelenggara ajang Putri Pariwisata Indonesia 2014, 

menyelenggarakan Medical Check Up para finalis dari 34 provinsi di Indonesia. Eka Hospital 

tidak hanya mendapat promosi melalui iklan penyelenggaraan ajang bergengsi ini di banyak 

stasiun TV lokal, namun juga mendapat peluang untuk dipromosikan oleh para calon duta 

pariwisata Indonesia tersebut, tidak hanya dalam lingkup nasional namun juga internasional. 

Dengan demikian, diharapkan visi Eka Hospital “Menjadi jaringan penyedia layanan 
kesehatan terdepan di Asia Pasifik” dapat secara bertahap terwujud.  

 



Ambulans dan tim medis handal 
Banyaknya event besar off air maupun on air yang diselenggarakan oleh media 

membutuhkan kehadiran tim medis dalam memberikan pertolongan pertama pada 

kecederaan ataupun tanggap darurat medis selama acara berlangsung. Ini juga menjadi 

peluang bagi rumah sakit untuk dapat bekerjasama dengan media berlandaskan mutual 

benefit. 

 

Melihat peluang  ini, produk kompeten berikutnya yang dapat dijadikan barter dengan 

peluang promosi di media adalah layanan ambulans dan tim medis on site. Terbilang 

sudah banyak event yang diselenggarakan oleh berbagai media dan institusi yang 

bekerjasama dengan Eka Hospital dalam penyediaan fasilitas ambulans dan tenaga medis 

on site. Mulai dari event marathon oleh berbagai penyelenggara seperti bank dan oil 

company, ‘Stand Up Comedy’ off air milik Metro TV, ‘Indonesia Got Talent’ di RCTI, dan 

masih banyak ajang lainnya. 

 

Dalam kerja sama ini Eka Hospital mendapatkan kompensasi berupa promosi bersama 

dengan pihak penyelenggara. Pada November 2014, Eka Hospital turut mensuport night 

marathon yang diselenggarakan oleh Shell Oil Company. Tak pelak, selama promosi event 

tersebut dilakukan, Eka Hospital juga mendapat kesempatan untuk muncul di banyak media 

promosi, seperti Radio Delta FM, media cetak nasional, dan outdoor advertisment seperti 

umbul-umbul dan spanduk.  

 
Betterhealth  
Sebagai jaringan rumah sakit yang memiliki salah satu misi “Aktif mempromosikan hidup 
sehat”, Eka Hospital secara konsisten memproduksi majalah kesehatan Betterhealth yang 

sarat akan edukasi kesehatan bagi masyarakat. Tahun 2015, majalah tak berbayar ini akan 

memasuki tahun produksi ke 7 (tujuh). Sebuah prestasi yang baik bagi sebuah majalah 

edukasi kesehatan yang diproduksi oleh rumah sakit.  

 

Konten kesehatan yang selalu up to date dan dibutuhkan masyarakat serta tampilan majalah 

yang sangat populer – jauh dari kesan majalah rumah sakit yang umumnya bercover ‘organ 

tubuh’ atau ‘alat kesehatan’ – Betterhealth yang beroplah 50.000 eksemplar dan terbit 3 

bulanan  merupakan produk kompeten lainnya yang dapat dijadikan peluang bekerja sama 

dengan berbagai pihak.   

 

Sebagai contoh, ketika rumah sakit membutuhkan pampers untuk bayi yang baru lahir, 

maka kami bekerjasama barter dengan produsen pampers yang memenuhi kelayakan 



produk sesuai dengan yang ditetapkan oleh bagian mutu RS. Pihak produsen memperoleh 

space iklan sesuai dengan nilai produk yang dibarter, dengan demikian cost pembelian 

pampers dapat dieliminir.  

 

Contoh lain adalah barter space iklan dengan distribusi majalah di 10 outlet Gramedia di 

Tangerang Selatan,  Jakarta Selatan, dan Pekanbaru. Demikian juga dengan kerjasama 

barter iklan di billboard dengan space iklan di Betterhealth yang dilakukan antara Eka 

Hospital dengan Sinarmasland di BSD. Bentuk kerjasama lainnya yang cukup unik adalah, 

barter space iklan di Betterhealth dengan e-toll card yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri. 

Eka Hospital mendapatkan e-toll card dengan saldo yang disediakan Bank Mandiri sesuai 

ketentuan selama masa kerja sama berlangsung, sehingga dapat digunakan untuk biaya toll 

kendaraan operasional rumah sakit. Smart bukan! 

  

Values to be applied 
Tidak ada kata tidak bisa, karena ternyata banyak jalan yang dapat ditempuh untuk menuju 

Roma! Berusaha secara positif untuk mencari peluang adalah sebuah bentuk kreativitas 

dalam menciptakan inovasi-inovasi baru. Namun di atas semua itu, tanpa menerapkan 

integritas, perilaku positif, komitmen, loyalitas, dan kerja sama yang baik dari setiap 

anggota tim, tidak akan tercipta inovasi serta pembangunan berkesinambungan dalam 

bekerja.  

 

Melalui tulisan ini, mewakili tim Corporate PR Eka Hospital, saya ingin berbagi hal positif 

yang mungkin dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman dalam bekerja dan 

menjalankan kehidupan. Tentunya apa yang kami telah lakukan masih jauh dari sempurna, 

namun berlandaskan 6 Values Sinarmas, mari kita pacu terus prestasi, ciptakan inovasi 

demi pembangunan berkesinambungan dan kemajuan bersama.  

 

*** 

Referensi:  

How Much Should Companies Budget for Marketing?  - http://frog-dog.com/how-much-

should-companies-budget-for-marketing/ 
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