
1 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia akan menghadapi berbagai perubahan dan tantangan strategis, 

peluang, ancaman akan datang baik dari segi eksternal maupun internal, oleh 

karena itu hal ini harus diperhatikan oleh para penentu kebijakan dalam 

penyelenggaraan pembangunan, termasuk kesehatan menyeluruh dan merata di 

Indonesia. Untuk pencapaian tujuan pembangunan kesehatan yang optimal di 

Indonesia, pada tahun 1999 Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah 

merumuskan dan mencanangkan suatu visi kesehatan yaitu Indonesia Sehat 2010 

(Depkes RI 1999). Maka pada tahun 2015 ini seharusnya visi tersebut sudah bisa 

terwujud, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia 

yang masih belum mendapatkan pelayanan kesehatan dengan layak. 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting 

dan sekaligus investasi bagi bangsa Indonesia untuk pencapaian keberhasilan 

kemajuan pembangunan bangsa. Oleh karena itu perlu diselenggarakan 

pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya.  

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (1991a) menjelaskan bahwa 

derajat kesehatan merupakan hasil interaksi dari empat faktor, yaitu : (1) 

kesehatan, (2) lingkungan, (3) perilaku, dan (4) keturunan. Faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan kesehatan adalah faktor lingkungan dan 

perilaku, karena dipengaruhi oleh faktor lain, seperti lingkungan hidup 

pemukiman, pelestarian sumberdaya alam, pendidikan, agama, ekonomi, industri, 

penerangan, riset dan teknologi, dan perhubungan (Damairini 2006). 

Dalam merealisasikan tingkat kesehatan yang optimal, diperlukan peran 

serta dari pemerintah, swasta, pribadi atau yayasan untuk memberikan dan 

menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang salah satunya adalah dengan 

mendirikan berbagai sarana kesehatan, seperti rumah sakit, klinik pengobatan dan 

bersalin, praktek dokter dan bidan, apotek, laboratorium, gerai optik dan pusat 

kesehatan masyarakat (Puskesmas). Tujuan mendirikan berbagai sarana kesehatan 

adalah memberikan pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, merata, dan 

terjangkau untuk seluruh masyarakat, terutama kepada kelompok masyarakat yang 

tergolong dalam tingkat sosial ekonomi rendah. Upaya kesehatan dapat dilakukan 

dengan berbagai pendekatan seperti meningkatkan fungsi pelayanan dari sarana 

kesehatan secara bertahap sehingga lebih efisien dan mampu menerima rujukan 

dari sarana kesehatan lainnya. 

Yayasan Kesehatan Telkom (Yakes Telkom) sebagai salah satu sarana 

pelayanan yang bergerak di bidang kesehatan, menjalankan berbagai kegiatan 

yang mencakup pencegahan dan pengobatan penyakit, pemulihan, dan 

peningkatan kesehatan. Yakes Telkom memulai tugasnya dengan melakukan alih 

kelola penanganan layanan kesehatan dari seluruh regional divisi regional PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Yakes Telkom  c2015).  

Pada tahun 1995, tepatnya pada tanggal 17 Juli 1995 merupakan tonggak 

sejarah pendirian Yakes Telkom, karena pada agenda ke sepuluh Rapat Umum 
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Tahunan Pemegang Saham (RUPS) disetujui pemisahan pengelolaan dana 

kesehatan karyawan dan pensiunan beserta keluarganya dari perusahaan dan 

membentuk Yayasan pengelola dana kesehatan. Dalam RUPS tersebut juga 

dicanangkan bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, akan menjadi perusahaan 

yang go public.  

Konsekuensi dari Telkom go public, terjadi perubahan besar dalam 

pengelolaan fasilitas kesehatan bagi karyawan dan pensiunan beserta keluarganya. 

Pada kesempatan tersebut, bertepatan dengan saat Initial Public Offering (IPO) 

Telkom menerbitkan prospektus. Dalam prospektus yang diterbitkan pada tahun 

1995 itu, ditegaskan bahwa Telkom telah menata kembali jaminan kesehatan bagi 

pensiunan dan keluarganya, dimana jaminan kesehatan ini hanya diberikan kepada 

pensiunan dan keluarganya bila telah mencapai masa kerja 20 (dua puluh) tahun.  

Dalam rangka mengantisipasi komitmen tersebut di atas, pembentukan 

dana jaminan kesehatan bagi pensiunan dan keluarga dilakukan oleh Telkom 

dengan mengacu kepada ketentuan Statement of Financial Accounting Standards 

(FAS) 106 sebagai konsekuensi tercatatnya saham Telkom di Bursa Efek New 

York (New York Stock Exchange) yaitu manfaat pensiun berupa jaminan 

kesehatan yang akan dinikmati oleh pensiunan beserta keluarganya harus dibentuk 

pada saat pegawai masih bekerja.  

Pada bagian lain dalam prospektus yang sama tercantum program 

restrukturisasi, dimana bidang usaha Telkom dibagi 3 (tiga) yaitu : bidang usaha 

utama, bidang usaha terkait dan bidang usaha pendukung. Sejalan dengan 

program restrukturisasi Telkom, maka unit organisasi pengelola kesehatan yang 

merupakan bagian yang bukan bidang usaha utama dan bukan bidang usaha 

terkait, mulai dipisahkan.  Sebagai unit usaha pendukung, maka Unit Pengelola 

Kesehatan terpisah dari Telkom, sehingga untuk mengelola layanan kesehatan ini 

maka dibentuklah Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom dengan keputusan direksi 

Telkom nomor : KD. 2/ PS.160/ SEK-30/ 98 tanggal 20 Januari 1998 tentang 

pembentukan yayasan kesehatan pegawai telkom. Yayasan kesehatan pegawai 

Telkom merupakan entitas terpisah dari Telkom, didirikan pada tanggal 1 April 

1998 dengan Akta Notaris DR. Wiratni Ahmadi, SH nomor 47 tanggal 22 April 

1998.  

Yakes Telkom memulai tugasnya dengan melakukan alihkelola 

penanganan layanan kesehatan dari seluruh Divisi Regional (Divre). Pada tanggal 

30 Mei 1998, Divre II Jakarta dan Divre V Jawa Timur menyerahkan alihkelola 

layanan kesehatan kepada Yakes Telkom beserta dengan seluruh karyawan unit 

kesehatan, disusul oleh Divre III Jawa Barat (untuk kota Bandung dan sekitarnya) 

pada tanggal 9 Oktober 1998. Sedang alihkelola 4 (empat) Divre lainnya yakni 

Divre I Sumatera, Divre IV Jawa Tengah, Divre VI Kalimantan dan Divre VII 

Kepulauan, alihkelola dilaksanakan secara serempak pada tanggal 27 Agustus 

1999 di Yogyakarta yang disaksikan oleh seluruh Direksi Telkom.  

Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 pengelolaan kesehatan untuk 

karyawan, pensiunan beserta keluarga, baik di divisi regional, divisi support dan 

beberapa anak perusahaan Telkom dikelola oleh Yakes Telkom, seiring 

berjalannya waktu, dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan 

kesehatan yang bermutu dengan harga terjangkau barulah pada tahun 2008 Yakes 

Telkom mendirikan anak perusahaan  PT. Sarana Usaha Insan Sejahtera dengan 
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tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang 

bermutu dengan harga terjangkau. 

Sebuah organisasi untuk mampu bersaing di dalam industri harus memiliki 

kompetensi agar memiliki daya saing. Kini tidak hanya organisasi profit yang 

dituntut untuk memiliki daya saing, organisasi nonprofit (nirlaba) juga dituntut 

untuk bekerja secara professional laiknya organisasi swasta. (Keumala dan Unik 

2008). Sebuah organisasi dituntut memiliki misi yang jelas (Drucker 1993), serta 

mampu bertahan dengan perubahan lingkungannya (Armitage 1992). 

Pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 11 Desember 2013, PT. Sarana 

Usaha Insan Sejahtera meluncurkan corporate brand dengan nama Telkomedika. 

Peluncuran corporate brand ini merupakan tonggak sejarah sebagai langkah awal 

Telkomedika menjadi layanan kesehatan secara menyeluruh dan secara langsung. 

Telkomedika merupakan wujud nyata dari Telkom dalam mendukung program 

pemerintah, dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan 

tahun 2014 (Telkom Indonesia 2013).  

  Dengan tagline “connected health solution”, Telkomedika diharapkan 

dapat mengoptimalkan kecanggihan teknologi informasi dalam membantu 

customer mengelola dan mensolusikan kesehatannya. Telkomedika diharapkan 

dapat memberikan layanan seperti telemedicine dan pengelolaan data medical 

record online yang terkoneksi di setiap titik layanan Telkomedika di seluruh 

Indonesia. Telkomedika siap membantu setiap corporate atau sebuah perusahaan 

untuk mengendalikan beban kesehatannya tanpa mengabaikan kualitas layanan. 

Momentum ini membuka peluang bagi perusahaan di luar Telkom agar dapat 

mengendalikan beban kesehatan para pegawainya. 

  Dengan pengalaman spesialisasi managed care dan idemnity, Telkomedika 

memiliki jaringan atau unit layanan seperti Telemedika Health Center (klinik 

kesehatan) yang mempunyai layanan unggulan seperti akupuntur dan treadmill 

test serta Telemedika Farma (apotek) dengan obat yang lengkap dan harga yang 

kompetitif. Telkomedika juga dilengkapi dengan e-Labs (laboratorium klinik) 

dengan unggulan USG 4 dimensi dan computerized radiology (digital rontgent), 

serta dilengkapi dengan Telemedika Optikal (Optik) dan jenis kesehatan lainnya 

seperti medical tourism yang tersebar di seluruh Indonesia yang dikelola secara 

mandiri. 

 Hingga saat ini Telkomedika telah memiliki 11 kantor perwakilan unit 

bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia meliputi Medan, Padang, Palembang, 

Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Irian Jaya, dan 

Denpasar. Setiap unit bisnis dikepalai oleh seorang Head of Regional (HOR) yang 

diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan unit bisnis yang 

ditanganinya, termasuk unit bisnis Jakarta yang meliputi DKI Jakarta, Bogor, 

Depok, Tangerang, Bekasi.  Telkomedika unit bisnis Jakarta hingga saat ini masih 

terus berkembang dan terus bersaing sebagai perusahaan yang berusaha 

menyediakan layanan kesehatan dan penunjangnya yang handal dan profesional. 

Hal ini bisa dilihat dari laporan pendapatan Telkomedika unit bisnis Jakarta pada 

tahun 2015 pada Tabel 1. 

 

 

 

 



4 

Tabel 1 Laporan keuangan Telkomedika unit bisnis Jakarta tahun 2015 

Deskripsi 

TF6 

JAKARTA 

PUSAT 

TF7 

JAKARTA 

SELATAN 

TF8 

JAKARTA 

BARAT 

TF19 

BOGOR 

TF21 

DEPOK 

RKAP 2015 RKAP 2015 RKAP 2015 RKAP 2015 RKAP 2015 

Penjualan Obat 6.979.858.520 2.564.999.905 3.892.754.393 996.000.000 498.000.000 

Penjualan Jasa Pelayanan 

Kesehatan 
N/A N/A N/A N/A N/A 

Penjualan Jasa Klinik N/A N/A N/A N/A N/A 

Penjualan Jasa Lab N/A N/A N/A N/A N/A 

Penjualan Optik N/A N/A N/A N/A N/A 

Penjualan Lainnya N/A N/A N/A N/A N/A 

JUMLAH PENDAPATAN 6.982.440.092 2.571.705.461 3.896.022.895 996.000.000 498.000.000 

BEBAN POKOK 

PENJUALAN 
N/A N/A N/A N/A N/A 

JUMLAH BEBAN 

POKOK PENJUALAN 
5.251.266.291 1.865.862.239 2.844.765.382 821.700.000 351.090.000 

LABA KOTOR 1.770.341.539 718.289.055 1.051.354.509 174.300.000 146.910.000 

Beban Umum dan 

Administrasi 
169.486.533 66.436.019 81.001.390 19.743.268 15.646.900 

Beban Penyusutan Aktiva 

Tetap 
N/A N/A N/A N/A N/A 

JUMLAH BEBAN USAHA 697.024,931 383.744.448 422.505.262 197.164.519 56.940.681 

LABA/(RUGI) USAHA 1.073.316.608 334.544.606 628.849.246 122.864.519 89.969.319 

PENDAPATAN LAIN-

LAIN 
N/A N/A N/A N/A N/A 

BEBAN LAIN-LAIN N/A N/A N/A N/A N/A 

LABA/RUGI BERSIH 

SEBELUM PAJAK 
1.048.729.058 331.987.118 627.588.040 122.864.519 89.969.319 

PAJAK PENGHASILAN N/A N/A N/A N/A N/A 

Pajak Kini N/A N/A N/A N/A N/A 

Pajak Tangguhan N/A N/A N/A N/A N/A 

LABA(RUGI) BERSIH 

SETELAH PAJAK 
914.260.675 292.486.430 548.014.200 153.462.303 96.585.190 

Berdasarkan data Tabel 1, terlihat pendapatan Telkomedika pada tahun 

pertamanya yaitu di tahun 2015. 

Banyaknya unit pelayanan kesehatan yang bermunculan seperti Apotek, 

Klinik, Gerai Optik, Unit Medical Chek-Up akan menimbulkan persaingan. Salah 

satu prinsip dasar dalam memenangkan persaingan bisnis di unit pelayanan 

kesehatan  adalah menerapakan model bisnis yang tepat untuk perusahaan, jika 

tidak bisa menerapkan model bisnis yang tepat maka perusahaan akan kalah 

bersaing. Dunia persaingan yang semakin ketat membuat sebuah organisasi harus 

memiliki visi, misi, dan ide-ide baru agar dapat beradaptasi terhadap perubahan 

lingkungan (Eppler et al. 2011). Membuat model bisnis yang tepat adalah cara 
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suatu organisasi dapat bertahan, untuk itu setiap organisasi harus bisa manfaatkan 

sumber daya dan keberadaan unit pelayanan kesehatan secara maksimal.  

Seperti bisnis usaha lain tujuan mendirikan perusahaan adalah untuk 

meningkatkan penjualan, mendapatkan laba, dan berkembang untuk berusaha 

menaikkan kinerjanya. Laba perusahaan tergantung dari besarnya penjualan, dan 

besarnya penjualan tergantung dari faktor-faktor kunci dalam menjalankan 

strategi atau model bisnisnya (Primandari 2012). 

Menciptakan persepsi harga yang terjangkau, persediaan obat lengkap serta 

pelayanan yang ramah dan professional menjadi hal yang utama dalam usaha 

memenangkan persaingan. Perusahaan yang bertumbuh dan berkembang 

membutuhkan model bisnis yang tepat guna mencapai visi dan misi perusahaan. 

Salah satu model bisnis yang berhasil mengubah konsep bisnis yang rumit 

menjadi sederhana dan mudah dipahami adalah model bisnis kanvas yang 

dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pigneur. Bisnis model 

kanvas ini ditampilkan dalam bentuk kanvas yang terbagi menjadi sembilan 

elemen yang terdiri dari customer segment, value preposition, channel, customer 

relationship, revenue stream, key resources, key activity, key partnership, dan cost 

structures. 

Perumusan Masalah 

Persaingan antar unit pelayanan kesehatan saat ini semakin ketat 

mengakibatkan pola persaingan yang terjadi menjurus ke win-lose situation 

karena tujuannya adalah killing for survival. Situasi saling membunuh terjadi 

karena rata-rata sebuah unit pelayanan kesehatan masih menerapkan cara 

pemasaran yang konvensional. Mereka pada umumnya mengandalkan rational, 

yakni produk bagus dan harga murah. Konsumen dibiasakan memilih unit 

pelayanan kesehatan berdasarkan tinggi-rendahnya harga obat yang dijual 

(Andriyani 2013). 

Berdasarkan latar belakang tersebut perumusan masalah yang terjadi 

dalam menjalankan strategi bisnis adalah bagaimana mencari model bisnis yang 

sesuai di unit pelayanan kesehatan Telkomedika saat ini dan manfaat apa saja 

yang dapat diciptakan setelah dilakukan perbaikan model bisnis dengan 

pendekatan Business Model Canvas (BMC).  

Perencanaan strategis dibutuhkan agar perusahaan dapat melakukan 

pengelolaan yang berkelanjutan. Upaya-upaya strategis dapat dilakukan dengan 

tepat jika perusahaan mengetahui sasaran konsumen yang dituju, bagaimana 

hubungan dengan konsumen dapat terjalin, aliran pendapatannya, kegiatan yang 

harus dilakukan, mitra yang dapat membantu. Semua faktor yang dapat 

mendukung upaya tersebut tercakup dalam suatu pendekatan Business Model 

Canvas (BMC). Perusahaan juga perlu mengetahui faktor-faktor kunci yang 

mempengaruhi upaya pengelolaan Telkomedika unit bisnis Jakarta sebagai dasar 

dalam perumusan upaya-upaya strategis yang dapat dilakukan organisasi 

kedepannya. 

Manajemen adalah komunikasi, karena setiap fungsi manajemen dan 

aktivitas pasti melibatkan beberapa bentuk komunikasi baik langsung maupun 

tidak langsung (Kreitner et al. 2005). 



6 

Masalah-masalah tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana model bisnis organisasi Telkomedika saat ini dilihat menggunakan 

pendekatan model bisnis kanvas? 

2. Apa saja faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta 

peluang dan hambatan yang mempengaruhi model bisnis organisasi 

Telkomedika? 

3. Rancangan strategi apa saja yang diperlukan untuk pengembangan organisasi 

Telkomedika?   

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor kunci yang bepengaruh 

dalam organisasi Telkomedika, serta membuat program dan strategi 

pengembangan model binis  dan menganalisis manfaat apa saja yang dapat 

diciptakan oleh organisasi Telkomedika Unit Bisnis Jakarta. Dengan demikian 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis model bisnis organisasi Telkomedika melalui pendekatan model 

bisnis kanvas. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan serta kelemahan 

yang berpengaruh dalam operasional organisasi Telkomedika. 

3. Merumuskan rancangan strategi yang diperlukan untuk pengembangan 

organisasi Telkomedika. 

Manfaat Penelitian 

 Manfaat Penelitian ini adalah: 

1. Bagi Telkomedika, sebagai bahan evaluasi strategi pengembangan organisasi 

yang sedang dijalani saat ini dan memberikan masukan serta pertimbangan 

akan perbaikan strategi untuk optimalisasi kinerja organisasi kedepannya. 

Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dalam ruang lingkup organisasi Telkomedika 

unit bisnis Jakarta. Fokus penelitian adalah menganalisa model bisnis 

Telkomedika saat ini dan faktor kunci apa saja yang mempengaruhi strategi 

pengembangan Telkomedika.  

 Pembahasan penelitian dibatasi dalam lingkup kajian strategis, yaitu 

perumusan strategi pengembangan Telkomedika dengan menggunakan 

pendekatan Business Model Canvas. Ruang lingkup penelitian mencakup 

gambaran model bisnis Telkomedika saat ini, faktor-faktor kunci yang 

mempengaruhinya, perbaikan dari model bisnis, serta perumusan strategi 

alternatif sebagai pengembangan organisasi Telkomedika. Tahap implementasi 

diserahkan kepada manajemen pengurus organisasi perusahaan Telkomedika. 




