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Maksud dan Tujuan Panduan 

1. Maksud, menyediakan petunjuk teknis kepada 
rumah sakit dalam melaksanakan komunikasi 
dan hubungan media (media relations) dalam 
menangani kasus Covid-19; 

2. Tujuan, tercapainya pemahaman publik melalui 
komunikasi media massa yang informatif, 
transparan dan edukatif terkait Covid-19. 
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Yang perlu dipelajari* 

 Pedoman kesiagsiagaan menghadapi 
Coronavirus Disease (COVID-19) rev. 2 per 17 
Februari 2020 

 Protokol Komunikasi 

 Tanya Jawab Coronavirus Disease (COVID-19) 
– QnA Update 6 Maret 2020 

*covid19.kemkes.go.id 4 



Yang perlu dipahami* 

 Dalam kasus Covid-19, dikenal istilah Orang 
dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien dalam 
Pengawasan (PDP). Anda harus memahami 
dan dapat membedakan keduanya.  

 Yang disebut SUSPEK adalah Pasien dalam 
Pengawasan 

*Pedoman kesiagsiagaan menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19)  
rev. 2 per 17 Februari 2020 5 



PRA-KASUS 
Rumah sakit yang belum menerima ODP dan/atau 
PDP Covid-19 sangat disarankan untuk melakukan: 
1. Penyiapan tim komunikasi 
2. Penyiapan materi komunikasi  
3. Media mapping 
4. Stakeholder communications 
5. Penyiapan fasilitas  media 
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Penyiapan Tim Komunikasi (1) 

1. Direktur RS menetapkan Tim Komunikasi yang menjadi 
bagian tak terpisahkan dari tim penanganan Covid-19;  

2. Tim Komunikasi bertugas mengoordinasikan, menyiapkan 
dan melaksanakan komunikasi media massa dan media 
sosial terkait kasus Covid-19; 

3. Tim komunikasi terdiri dari manajemen, Humas, Promosi 
kesehatan, komite medik, SMF yang relevan, komite 
etik/hukum dan/atau unsur lain yang relevan. 

7 



Penyiapan Tim Komunikasi (2) 

4. Struktur Tim Komunikasi sekurangnya terdiri dari Ketua, 
bagian data & informasi, bagian hubungan media, bagian 
komunikasi pasien/publik dan tim ahli. 

5. Tim komunikasi dibawah dan bertangggung jawab kepada 
Direktur RS dengan kewenangan komunikasi risiko dan 
komunikasi krisis Covid-19; 

6. Tim Komunikasi bertugas dan bertanggung jawab untuk: 
 Menyiapkan dan melaksanakan komunikasi dan hubungan media baik media 

massa dan media sosial; 

 Melaksanakan komunikasi dengan pasien/keluarga ODP/PDP dan publik RS. 
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Penyiapan Tim Komunikasi (3) 

7. Menetapkan juru bicara RS yang mempunyai kemampuan 
komunikasi baik, memahami kasus covid-19 dan 
representatif bagi rumah sakit. 

8. Rumah sakit dapat menetapkan 3 juru bicara yaitu juru bicara 
utama (Direktur Rumah Sakit), juru bicara harian 
(Humas/atau orang yang khusus ditunjuk) dan juru bicara 
teknis (Dokter/ahli Covid-19) 

9. Juru bicara diberikan kewenangan mewakili RS untuk bicara 
kepada media massa, pasien dan publik sesuai kapasitas dan 
lingkup tugasnya. 9 



Penyiapan Materi Komunikasi (1)  

1. Menyiapkan fact sheet, FAQ, infografis, poster, foto, video,  
dan fakta terkait Covid-19 yang diambil dari sumber resmi 
Pemerintah: 
 covid19.kemkes.go.id 
 Promkes.kemkes.go.id 
 WHO.int 
 Sumber lain yang terpercaya 

2. Materi komunikasi disediakan dalam bentuk digital dan 
cetak. Materi dapat diakses dengan mudah atau ditaruh di 
tempat yang mudah diambil oleh awak media. 
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Penyiapan Materi Komunikasi (2)  

3. Fakta Covid-19 yang disiapkan, diantaranya: 
 Apa itu Covid-19, penularan dan pencegahannya 
 Jumlah kasus, sembuh, meninggal di dunia dan Indonesia 
 Kutipan narasumber yang terpercaya atau ahli 
 Informasi kesiapan Indonesia menangani Covid-19 

4. Rumah sakit lebih utama jika mampu secara mandiri 
menyiapkan materi komunikasi tersebut dengan 
mengacu pada sumber resmi dan isinya dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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Media Mapping  

1. Mengidentifikasi dan mendaftar media massa nasional 
dan daerah baik televisi, radio, cetak dan daring di wilayah 
rumah sakit berada. Media tersebut telah atau berpotensi 
memberitakan Covid-19, apalagi jika ada kasus di Rumah 
Sakit anda. 

2. Mendaftar wartawan, editor dan pemimpin redaksi 
berikut email dan nomor teleponnya. 

3. Memetakan media mencakup nama media, pemilik, jenis 
media, terbitan, karakter, agenda setting, sasaran 
pembaca, dll. 
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Stakeholder Communications 

1. Mendaftar Dokter atau nakes internal Rumah sakit yang 
mempunyai kompetensi atau pemahaman tentang Covid-19;  

2. Menjalin kontak dan komunikasi dengan Pejabat 
Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan yang terkait 
langsung atau menangani Covid-19; 

3. Menjalin komunikasi dengan PERSI, PERHUMASRI, IDI dan 
perhimpunan/asosiasi lain dalam rangka koordinasi dan 
konsultasi jika terjadi kasus Covid di RS anda. 
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Penyiapan fasilitas media 

1. Menyiapkan ruangan yang representatif untuk berkumpul 
dan interaksi wartawan dengan Humas/Juru bicara. 

2. Menyiapkan tempat termasuk backdrop untuk konferensi 
pers, wawancara atau pernyataan media. 

3. Menyiapkan kebutuhan media berupa materi komunikasi, 
jaringan internet, minuman/makanan secukupnya. 

4. Memfasilitasi wartawan mengambil foto dan video tanpa 
mengganggu pelayanan, melanggar privasi dan rahasia 
medis/pasien. 
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PERI-KASUS 

Ketika Rumah sakit sudah menerima ODP 
dan/atau PDP Covid-19: 

1. Penyiapan bahan media massa 

2. Pemberian keterangan media 
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Penyiapan Bahan Media Massa (1) 

1. Tim komunikasi harus terlibat atau dilibatkan dalam 
penanganan ODP dan/atau PDP di rumah sakit. 

2. Tim Komunikasi proaktif menjalin komunikasi dengan pihak-
pihak Tim Penanganan Covid-19 untuk mendapatkan fakta 
dan informasi ODP/PDP. 

3. Tim Komunikasi membangun pemahaman bersama dengan 
Tim Penanganan Covid-19 atas informasi yang dikategorikan 
dirahasiakan menurut UU/peraturan, hanya internal RS dan 
informasi media/publik. 
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Penyiapan Bahan Media Massa (2) 

4. Tim Komunikasi melakukan monitoring dan analisis isu 
media terkait covid-19 terutama menyangkut RS anda. 

5. Tim Komunikasi menyiapkan bahan media massa, 
diantaranya talking point, holding statement dan rilis media. 
Bahan media ini hanya disampaikan kepada media massa 
pada saat, oleh dan tempat yang sudah ditentukan. 

6.  Bahan media yang disiapkan didasarkan hanya pada fakta 
yang ada di lapangan, berdasarkan kewenangan rumah sakit 
dan sesuai UU/peraturan. 
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Penyiapan Bahan Media Massa (3) 

7. Dalam menyusun bahan media massa, Tim Komunikasi 
sebaiknya berkonsultasi dengan Dinkes/Kemenkes, 
PERSI/PERHUMASRI atau pihak lain yang berwenang. 

8. Bahan media massa harus mengandung pesan kunci yang 
jelas, ringkas dan bahasa yang mudah dimengerti publik. 
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Pemberian Keterangan Media (1) 

1. Keterangan media dapat berupa pernyataan media, rilis 
media, doorstop, wawancara, konferensi pers, media 
briefing, temu pemimpin redaksi dan lain-lain. Penentuan 
jenis keterangan media didasarkan pada substansi, cakupan 
berita, urgensi dan pentingnya isu.  

2. Pemberian keterangan media hanya disampaikan oleh Juru 
Bicara yang telah ditetapkan dan berpegang pada bahan 
media yang telah disiapkan. 
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Pemberian Keterangan Media (2) 

3. Dalam pemberian keterangan media, Juru Bicara berpegang 
pada prinsip informatif, faktual, transparan, dan edukatif. 

4. Juru bicara tidak boleh; 
 Pernyatan asumsi, spekualif dan opini 

 Terkesan meremehkan masalah 

 Melakukan stigmatisasi 

 Mengomentari, menyalahkan atau melempar tanggung jawab 
kepada institusi lain 
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Pemberian Keterangan Media (3) 

5. Dalam memberikan keterangan media, Juru bicara hanya 
menyampaikan terkait pelayanan kesehatan, fakta lapangan 
yang penting disampaikan kepada publik dan harus 
melindungi privasi dan rahasia pasien ODP/PDP Covid-19. 

6. Pemberian keterangan media dapat dilaksanakan secara 
rutin berkala untuk menyampaikan perkembangan kasus dan 
informasi terkini. 
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PASCA-KASUS 

Ketika selesai atau tidak lagi merawat ODP 
dan/atau PDP Covid-19, Rumah Sakit tetap dapat 
melaksanakan komunikasi dan hubungan media 
untuk: 

 Membangun kepercayaan publik terhadap RS 

 Memberikan informasi dan edukasi publik 

 Menjalin hubungan baik dengan media massa 
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Panduan Komunikasi Media Massa bagi Rumah 
Sakit Menghadapi Covid-19 ini disusun oleh: 
 
Kompartemen Public Relations dan Marketing  
Pengurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit 
Seluruh Indonesia (PERSI) 
 
berkolaborasi dengan 
Perhimpunan Humas Rumah Sakit Indonesia 
(PERHUMASRI) 
 
Panduan ini akan diperbarui sesuai dengan perkembangan 
Covid-19 atau atas dasar masukan/saran perbaikan dari civitas 
hospitalia dan masyarakat. 
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