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Panduan 

Interaksi Pelayanan 

Pelanggan 



pesan 
Panduan ini mengikat tanpa kecuali, untuk semua pegawai dan manajemen. Kepala 

Bidang/Kepala Bagian/Seksi/Unit/Instalasi/Ruang harus memiliki tugas khusus 

untuk bertindak sebagai Duta dari Budaya Organisasi. Mereka harus memimpin 

dengan memberikan contoh dan menciptakan suasana yang mendukung dan 

nyaman bagi karyawan. 
 

Akan diperlukan waktu bertahun-tahun untuk membangun reputasi kepercayaan, 

tetapi hanya perlu waktu sebentar untuk menghancurkannya. Sehingga kita semua 

bertanggungjawab untuk membangun dan melindunginya. 

Kami mengakui bahwa individual pegawai adalah bagian dari kesuksesan RSUD 

KRT. Setjonegoro. Diharapkan semua pegawai bertindak secara etis setiap saat. 

Pegawai dalam melayani pelanggan sesuai dengan harkat dan martabat. 

Mohon untuk dibaca pedoman ini dengan seksama dan kemudian memimpin 

dengan memberikan contoh. Kami mengandalkan dukungan seluruh Sivitas 

Hospitalia dan terima kasih atas semua dedikasi serta pekerjaan penting yang 

sudah dilakukan setiap hari. 



 

 

 

Kami sangat yakin bahwa Nilai 

Budaya Kerja akan memberikan 

landasan yang kuat untuk kesuksesan 

jangka panjang. Kami berkomitmen 

untuk memperlakukan satu sama lain 

secara terhormat . Nilai-nilai budaya 

kerja membentuk pilar yang menopang 

dengan kokoh visi dan misi. Visi kami 

akan mendorong kami untuk menjadi 

RSUD yang menjadi pilihan 

masyarakat kabupaten Wonosobo dan 

sekitarnya. Jalan kami menuju visi 

kami ditetapkan dengan jelas melalui 

misi kami. 



 

 

Menjadi Rumah Sakit 

yang Terunggul, Bermutu 

dan Terpercaya 
 
 

TERUNGGUL 

Rumah Sakit berupaya memberikan pelayanan 

yang terbaik dan terkemuka dengan 

tersedianya Sumber Daya Manusia yang unggul 

dan kompeten serta tehnologi kesehatan yang 

sesuai kebutuhan masyarakat 

BERMUTU 

Rumah Sakit yang berkualitas, bertaraf, yang 

akan senantiasa memegang nilai budaya kerja , 

memantau umpan balik pelanggan dan sistem 

operasional serta melakukan pelatihan dan 

pengembangan diri pegawai untuk mencapai 

keunggulan 

TERPERCAYA 

Rumah sakit menjadi pilihan masyarakat tanpa 

keraguan untuk mendapatkan akses pelayanan 

kesehatan 

 
 

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berfokus pada pelanggan sesuai dengan Standar Nasional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kesembuhan Pasien adalah Tujuan dan Kebahagiaan Kami 



  berakhlak  
BUdaya Kerja 
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Berorientasi pada 

Pelayanan 

Memiliki kepekaan dan kecakapan dalam memberikan pengalaman 

dan rasa nyaman (ramah) terhadap pelayanan yang diberikan 

kepada pelanggan 

Akuntable Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, 

disiplin, efektif, efisien, dan berintegritas tinggi 

Kompeten Memiliki kecakapan dalam melaksanakan tugas secara cerdas dan 

tuntas, serta memberikan nilai tambah bagi organisasi 

Harmonis Mampu bekerjasama secara selaras, serasi, produktif, dan saling 

menghargai 

Loyal Menunjukkan kepatuhan, kesetiaan, dan pengabdian yang tulus 

pada organisasi dan negara 

Adaptif Mampu menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus 

berinovasi, dan mengembangkan kreativitas 

Kolaboratif Terbuka dalam memberi kesempatan berbagai pihak untuk 

berkontribusi menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat untuk 

kemajuan organisasi 

 



 

 

BERORIENTASI PADA PELAYANAN 

• Menerapkan perilaku sesuai dengan panduan interaksi dengan Pelanggan (dibahas secara khusus) 

• Menerapkan 5S: Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun. 
• Salam yang digunakan untuk menyapa pelanggan adalah meletakkan telapak tangan kanan pada 

dada sebelah kiri dengan sedikit anggukan kepala. 

• Melakukan kegiatan pelayanan dengan berfokus pada konsep PCC (Patient Center Care) atau BPIS 

(Bila Pasien Itu Saya). 
 

AKUNTABLE 

• Melaksanakan tugas dengan jujur, menentang keras segala bentuk suap/gratifikasi, korupsi dan 

pungli (pungutan liar), meskipun pemberian hadiah secara terbatas, keramahtamahan atau hiburan 

dapat perilaku yang mengandung resiko. 

• Memanfaatkan waktu pada jam kerja dengan baik seperti tidak meninton film pada saat bekerja serta 

tidak bermain game pada saat jam kerja. 

• Tidak melanggar larangan dan aturan Rumah Sakit seperti merokok pada saat jam kerja dan pada saat 

menggunakan uniform, selingkuh, melakukan perkawinan tanpa sepengetahuan pimpinan, berkelahi, 

mencuri. 

• Mempunyai sikap disiplin, seperti mengikuti kegiatan apel pagi secara rutin, jam kerja terpenuhi 

dengan absensi yang ada sesuia dengan ketentuan. 

• Menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

• Tidak sering meninggalkan tempat tugas diluar kepentingan dinas. 

• Tersedianya dokumen dan laporan semua kegiatan operasional yang dapat dipertanggungjawabkan. 

• Ikut serta menjaga dan merawat aset rumah sakit. 

• Ikut serta memelihara lingkungan kerja rumah sakit. 

• Menggunakan barang barang aset ataupun bahan habis pakai secara bertanggungjawab. 

• Menggunakan sumber daya air dan listrik secara efektif dan efisien. 
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LOYAL 

KOMPETEN 

 Berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi, semangat belajar, patuh menjalani kegiatan diklat 

sesuai dengan surat tugas atau undangan dari RS. 

 Secara aktif untuk update ilmu baik secara mandiri maupun dinas (minimal 2x kegiatan/tahun) 

 Secara terus menerus meningkatkan kompetensi agar mutakhir, selalu dapat diandalkan dan dapat 

memberikan kinerja terbaik. 

 Menghasilkan kinerja yang memuaskan. 

 Bekerja sesuai dengan pedoman layanan dan standar operasional prosedur yang ada. 

 Bersedia untuk mengajarkan pengetahuan atau keterampilan kepada rekan kerja. 
 

                            HARMONIS 

• Mampu bekerjasama dengan rekan kerja. 

• Memperlakukan keberagaman sebagai sumber daya yang penting untuk inovasi dan daya saing. 

• Memperlakukan rekan kerja dan kolega secara terhormat . 

• Tidak mentolerir perilaku mempermalukan, mengintimidasi atau bermusuhan. 

• Berani berbicara setiap masalah disampaikan tanpa rasa takut atau adanya hambatan. 

• Hubungan antara PPA, pasien dan masyarakat dilandasi dengan komunikasi yang efektif. 

• Mematuhi semua UU, regulasi baik lokal atau nasional serta arahan pimpinan setiap saat. 

• Bertanggung jawab atas tindakan saat akan mengambil keputusan dan ketika ada keraguan 

berkonsultasi kepada atasan sehingga setiap potensi bahaya dari pertanggungjawaban dapat dihindari 

• Aktif mendukung dan berperan aktif terhadap progran yang dilaksanakan di rumah sakit (seperti 

akreditasi, WBK, dll). 

• Terlibat aktif dalam program Peningkatan Mutu dan Keselamatan pasien baik di tingkat unit kerja atau 

Rumah Sakit. 

• Aktif mengikuti Rapat atau pertemuan yang dilaksanakan oleh rumah sakit. 

• Menjaga nama baik institusi dimanapun berada. 

• Memberikan sumbangsih pikiran dan tenaga dengan ikhlas ketika dibutuhkan oleh Rumah sakit 
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ADAPTIF 

• Aktif menyampaikan ide – ide pada saat pertemuan untuk kemajuan organisasi. 

• Aktif menciptakan cara baru , metode baru walaupun hanya sekedar memindah barang di tempat kerja. 

• Tidak menolak perubahan dan siap belajar terkait dengan Tehnologi yang digunakan di Rumah Sakit. 

• Tidak melontarkan kata – kata yang bersifat menghambat perubahan di lingkungan kerja. 

• Menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat serta perkembangan informasi, ilmu dan pengetahuan. 
 

 

KOLABORATIF 

 

• Mempunyai sikap terbuka dan memberi kesempatan terhadap masukan masukan untuk perbaikan 

sistem. 

• Mampu bekerja secara tim dengan menghargai dan menghormati peran masing masing . 

• Mampu mendelegasikan dan mendistribusikan tugas tugas dengan baik sesuai dengan tupoksi. 

• Mampu mengelola seluruh sumber daya baik internal atau eksternal yang ada demi kemajuan 

organisasi. 
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Prinsip Berinteraksi 

dengan Pelanggan 
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1. Gunakan pola pikir “Bila Pelanggan Itu 

Saya” 

2. Berikan Informasi yang Dibutuhkan 

Pelanggan 

3. Bersikap Positif 

4. Selalu Menjawab Pertanyaan 

Pelanggan dan Pantang Menjawab 

“Tidak Tahu” 

5. Konsisten dalam Memberi Informasi 

6. Menerima feedback dari Pelanggan 

7. Memberi Pelayanan Melebihi 

Ekspektasi Pelanggan 

8. Menjadikan Pelayanan Prima pada 

Pelanggan sebagai Budaya Kerja 
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Ketentuan Umum 

Penampilan & Performa 

Standar Penampilan Kerja 

Berpakaian sesuai standar, dengan 

memperhatikan: 

• Kebersihan 

• Kerapian 

• Kesopanan 

• Kondisi pakaian 

• Atribut pakaian lengkap 

Serta menjaga diri dari aroma yang bisa 

mengganggu orang lain (gunakan parfum 

dengan aroma wangi yang lembut dan 

tidak menyengat) 
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Standar Interaksi Langsung 
 

• Datang dan melaksanakan pelayanan tepat 

waktu. 

 
• Menerima kedatangan pelanggan/penerima 

layanan dengan kontak mata bersahabat, 

menunjukkan senyum dan anggukan sejenak 

dengan mengucapkan salam saat menerima 

penerima layanan serta posisi salam dengan 

telapak tangan kanan diletakkan di dada 

sebelah kiri. 

 
• Fokus hanya pada penerima layanan pada saat 

melayani, tidak melakukan aktivitas lain 

seperti merokok, membaca koran, makan, 

minum, dan bermain telpon genggam. 
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• Memberi perhatian penuh dengan tanggapan 

baik verbal maupun non verbal saat menyimak 

penerima layanan berbicara. 

 
• Tidak memberikan jawaban tidak tahu, dan 

mengupayakan jawaban /bantuan/solusi/ 

alternatif solusi/saran/ informasi yang berguna 

bagi pelanggan. 

 
• Memberikan kesempatan kepada pelanggan 

untuk bertanya atau menyampaikan hal lain 

sebelum mengakhiri pemberian pelayanan 

 
• Mengetahui peta area dan siapa petugas yang 

dapat dihubungi atau ditanya jika ada 

pelanggan layanan yang membutuhkan arahan 

dan jawaban 
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Ketentuan Umum 

Penampilan & Performa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standar Interaksi Langsung 
 

• Menunjukkan dengan telapak tangan terbuka untuk 

menunjukkan ke obyek yang jauh atau obyek yang 

berukuran besar, menunjuk dengan dua jari yaitu 

telunjuk dan jari tengah tangan kanan yang saling 

menempel saat menunjuk ke tulisan yang detail, atau 

menunjuk dengan ujung ballpoint untuk mengarahkan 

pengisian suatu formulir atau pemberian tanda tangan. 

 
• Memberikan informasi kepada penerima layanan 

dengan mengupayakan posisi sejajar, menunjukkan 

senyum dan anggukan sejenak, mencondongkan badan 

saat berbicara dengan pelanggan, berbicara dengan 

intonasi suara dan kata – kata yang jelas dan  

bersahabat dalam memberikan salam 

/informasi/pertanyaan, serta memberikan arahan 

dengan telapak tangan terbuka ke arah yang dituju 
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• Meminta ijin ketika harus memeriksa atau 

mengambil dokumen , serta menerima atau 

menyerahkan dokumen dengan dua tangan 

 

• Tidak meminta dan menerima tip atau imbalan 

dalam bentuk apapun 

 
• Secara sopan menegur orang yang merokok dan 

melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tata 

tertib di unit layanan 

 
• Selalu mengakhiri interaksi dengan senyum , 

mengucapkan terima kasih , serta motivasi, harapan, 

doa seperti semoga cepat sembuh. atau sedikit anggukan 

kepala dengan kesan yang positip terhadap 

penerima layana. 

 
• Mengupayakan kondisi yang nyaman bagi penerima 

layanan selama pemberian layanan 

 

• Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk 

memastikan pelayanan prima 
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Ketentuan Umum 

Penampilan & Performa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standar Komunikasi via Telepon 

• Mengangkat telpon maksimal dalam tiga 

dering, tersenyum saat memulai pembicaraan, 

mengucap salam, menyebut nama diri dan 

institusi, dan menanyakan keperluan yang 

dapat dibantu: 

“Selamat pagi/siang/sore/malam. (nama 
unit) dengan (nama). Ada yang bisa 
dibantu?” 

 
• Menutup interaksi telepon dengan ucapan: 

“Terima kasih. Selamat pagi/siang/sore/malam 

(ditambah sebut nama penerima layanan jika 

sudah tahu)” 
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“Selamat pagi. 

Bougenville dengan 

perawat Ayuk. Ada 

yang bisa dibantu?” 

 

 

 

 

 

 
Terima kasih. 

Selamat pagi 

Pak Adrian. 

 

13 

 

Ketentuan Umum 

Penampilan & Performa 



 
 
 
 

Ketentuan Perilaku 

Interaksi Pelayanan 

Sesuai Peran 
 

1. Petugas Parkir 

2. Security 

3. Informasi Resepsionis 

4. Kasir 

5. Pengaduan Keluhan 

6. Tenaga Kesehatan 

7. Pendukung Pelayan Publik 



KETENTUAN PERILAKU 
INTERAKSI PELANGGAN OLEH 
PETUGAS PARKIR 

Petugas parkir diharpkan dapat 

menunjukkan perilaku sebagai 

berikut: 

• Berada di area parkir yang 

mudah terlihat oleh penerima 

layanan 

• Sigap dalam menertibkan 

kendaraan tamu 

• Tanggap dan selalu siap 

membantu penerima layanan 

yang mengalami kesulitan 

memasukkan atau 

mengeluarkan kendaraannya 
 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO 
RSUD KRT. SETJONEGORO 15 
Jl. Rumah Sakit No. 1 Stasiun, Wonosobo, Jawa Tengah | (0286) 321 091



KETENTUAN PERILAKU INTERAKSI                  

PELANGGAN OLEH PETUGAS 

SECURITY 
• Berada di pintu gerbang, lobby, pintu masuk, 

atau pada area yang ditetapkan dengan posisi 

berdiri. 

• Menerima kedatangan pelanggan /penerima layanan 

dengan kontak mata bersahabat, menunjukkan 

senyum  dan anggukan sejenak dengan mengucapkan 

salam saat menerima penerima layanan serta posisi 

salam dengan telapak tangan kanan  diletakkan di 

dada sebelah kiri 

• Sigap dalam mengupayakan 

keamanan bagi penerima layanan. 

• Mengetahui peta area dan siapa petugas yang 

dapat dihubungi atau ditanya jika ada 

penerima layanan yang membutuhkan arahan 

atau pun jawaban. 

• Tanggap dan siap membantu pelanggan yang 

memerlukan bantuan berupa kursi roda atau 

alat bantu lainnya. 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO 
RSUD KRT. SETJONEGORO 16 
Jl. Rumah Sakit No. 1 Stasiun, Wonosobo, Jawa Tengah | (0286) 321 091 



KETENTUAN PERILAKU  
INTERAKSI PELANGGAN  
OLEH PENDAFTARAN 
• Berada di loket pendaftaran. 

• Tidak membiarkan loket pendaftaran dalam 

keadaan kosong/tidak ada petugas. 

• Memberikan informasi antrian yang jelas 

kepada penerima layanan. 

• Memperhatikan urutan kedatangan penerima 

layanan sehingga dapat dilayani sesuai 

urutannya. 
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KETENTUAN 
PERILAKU INTERAKSI 
PELANGGAN OLEH 
KASIR 
• Mengkonfirmasi identitas penerima 

layanan. 

• Tidak membiarkan loket kasir dalam 

keadaan kosong/tidak ada petugas. 

• Mengkonfirmasi harga dan jumlah 

uang kepada penerima layanan. 

• Menerima dan mengembalikan uang 

tunai atau kartu pembayaran serta 

memberikan lembar bukti 

pembayaran dengan dua tangan. 
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KETENTUAN PERILAKU  
INTERAKSI PELANGGAN 
KETIKA ADA PENGADUAN 
KELUHAN 

 
• Memberikan tanggapan awal dengan kalimat yang 

berempati, yang menunjukkan kesediaan untuk memahami 

dan menunjukkan perhatian terhadap situasi sulit yang 

dialami penerima layanan. 

• Memberikan penjelasan yang menunjukkan kesediaan 

membantu, tidak menunjukkan kesan membela diri atau 

defensif, tidak menunjukkan kesan menyalahkan penerima 

layanan, dan kesan enggan bertanggungjawab. 

• Memberikan jawaban atau solusi yang dapat dirasakan 

manfaatnnya bagi penerima layanan dengan tetap 

mengutamakan keselamatan dan integritas. 

• Menyampaikan ucapan terima kasih dan ucapan simpatik 

sebelum mengakhiri pelayann, seperti: 

“Semoga masukan/komplain/aduan yang disampaikan dapat 

meningkatkan pelayanan kami” 
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KETENTUAN PERILAKU 
INTERAKSI PELANGGAN 

OLEH TENAGA 
KESEHATAN 

• Berkomunikasi secara ringkas, jelas, dan berempati dengan 

penerima layanan termasuk dengan pengantar atau keluarga 

pasien. 

• Menanyakan/mengkonfirmasi identitas dan kondisi kesehatan 

penerima layanan dengan bersahabat. 

• Memberikan informasi yang akan atau sedang dilakukan dan 

waktu yang dibutuhkan. 

• Menyimak penerima layanan berbicara tanpa memotong 

pembicaraan. 

• Menciptakan suasana tenang /nyaman bagi penerima layanan . 

• Meminta ijin/maaf ketika harus menyentuh badan/anggota tubuh 

penerima layanan. 

• Memberi penjelasan/arahan yang mudah dipahami setelah 

pelayanan diberikan. 



 

 

 KETENTUAN PRILAKU INTERAKSI  
 PELANGGAN OLEH PETUGAS  

 INFORMASI/RESEPSIONIS 
 Berada di konter resepsionis dengan posisi berdiri 

pada saat menerima tamu 

 Tidak membiarkan konter respsionis dalam keadaan 
kosong /tidak ada petugas 

 Memperhatikan penampilan agas selalu prima dan menarik 

 Memberikan  informasi yang jelas bagi pelanggan 

 Menerima telpon, tidak sibuk dengan hal lain yang tidak 

berhubungan dengan tugas , seperti makan/ minum/ 
melihat handphone /berbicara dengan orang lain selain 
yang sedang di saluran telpon 

 Mencatat  identitas dan pertanyaan /permasalahan 

yang disampaikan penerima layanan jika ada hal – hal 
yang ditindaklanjuti kemudian 

 Memberi kesempatan pelanggan untuk bertanya atau 

menyampaikan hal lain sebelum menutup telepon 
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