
PANDUAN PERILAKU INTERAKSI PELAYANAN PELANGGAN DI 

LINGKUNGAN RSUD KRT SETJONEGORO

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan RSUD KRT 

Setjonegoro diperlukan pengaturan perilaku pemberi pelayanan dalaxn 

berinteraksi dengan penerima layanan publik sehingga dapat menciptakan 

kepuasan penerima pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pelayanan di lingkungan Rumah Sakit.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang -  

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan 

/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik

Mencapai visi Terunggul, Bermutu dan Terpercaya seluruh Civitas 

hospitalia diharapkan berupaya untuk bisa mematuhi ketentuan yang ada 

dalam panduan perilaku dalam berinteraksi dengan pelanggan. |

B. TUJUAN

Panduan perilaku interaksi pelayanan pelanggan merupakan acuan bagi 

setiap pegawai dalam berinteraksi dengan pelanggan untuk memastikan 

pelayanan diberikan secara prima

C. SASARAN

Sasaran adalah adalah seluruh civitas hositalia yang berada di lingkungan 

RSUD KRT Setjonegoro baik di dalam gedung ataupun di luar gedung tak 

terkecuali hingga petugas parkir



D. RUANG LINGKUP

1. Prinsip -  prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai RSUD dalam 

melaksanakan pelayanan kepada pelanggan

2. Ketentuan Umum penampilan diri dan Komunikasi kepada pelanggan

3. Ketentuan Perilaku bagi Petugas Parkir dalam pelayanan pelanggan

4. Ketentuan Perilaku bagi petugas keamanan ( Security ) dan door man 

dalam pelayanan pelanggan

5. Ketentuan Perilaku bagi petugas penerima tamu ( front office/resepsionis 

)/petugas pemebri informasi dalam pelayanan pelanggan

6. Ketentuan Perilaku bagi petugas Pendaftaran dalam pelayanan 

pelanggan

7. Ketentuan perilaku bagi petugas pemberi pelayanan langsung ke pasien

8. Ketentuan perilaku interaksi bagi petugas kasir

9. Ketentuan perilaku interaksi saat penerimaan komplain atau unit 

pengaduan

10. Penyiapan sarana dan prasarana untuk terselenggaranya pemberian 

pelayanan publik

11. Monitoring Evaluasi



BAB. II

PERILAKU INTERAKSI PELAYANAN PELANGGAN

A. Prinsip -  prinsip Perilaku Interaksi Pelayanan Pelanggan

Prinsip -  Prinsip yang hams dijunjung tinggi oleh pegawai RSUD KRT 

Setjonegoro dalam melaksanakan pelayann publik di lingkungan RSUD KRT 

Setjonegoro :

1. menggunakan sudut pandang penerima layanan dalam memahami dan 

membangun kepedulian terhadap kebutuhan, harapan, pengalaman dan 

keluhan penerima layanan

2. mengupayakan berbagai informasi yang relevan dan bermanfaat bagi 

penerima layanan dapat tersedia , mudah diakses , jelas dan mudah 

dipahami

3. selalu menciptakan kesan positip melalui berbagai aspek layanan yang 

dapat ditangkap oleh panca indera penerima layanan, setiap kali teijadi 

kontak antara penerima layanan dengan pemberi layanan atau setiap 

kemungkinan terbentuknya pengalaman bagi penerima layanan

4. mengupayakan jawaban/ bantuan/solusi/altematif solusi/saran/informasi 

yang berguna bagi penerima layanan , tanpa terlalu cepat mengatakan tidak 

tahu/tidak bisa/tidak ada , didukung dengan koordinasi dan komunikasi 

yang efektif dan efisien antar bagian

5. mendorong konsistensi pelaksanaan kegiatan layanan yang bermutu sesuai 

pedoman yang ada , yang mampu menciptakan kepuasan penerima layanan 

dan mencegah keluhan penerima layanan

6. selalu memantau pelksanaan kegiatan layanan serta umpan balik dari 

penerima layanan untuk dapat menangkap peluang perbaikan dan 

peningkatan mutu layanan, serta mengupayakan peningkatan mutu 

layanan secara berkelanjutan

7. bersedia untuk memberikan manfaat lebih ( excellent ) bagi penerima 

layanan walaupun tidak diminta sesuai situasi yang sedang dihadapi 

penerima layanan

8. menjadikan layanan pelanggan yang prima sebagai bagian dari budaya keija 

yang perlu di tingkatkan



B. Ketentuan Umum Penampilan Diri dan Komunikasi:

1. Berpakaian sesuai standar , dengan memperhatikan kebersihan , kerapian, 

kesopanan, kondisi pakaian serta menjaga diri dari aroma yang bisa 

mengganggu orang lain

2. Datang dan melaksanakan pelayanan tepat waktu

3. 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

4. Fokus hanya pada penerima layanan pada saat melayani, tidak melakukan 

aktivitas lain seperti merokok, membaca koran, makan, minum, dan 

bermain telpon genggam

5. Mengangkat telpon maksimal dalam tiga dering, tersenyum saat memulai 

pembicaraan, mengucap salam , menyebut nama diri dan institusi, dan 

menanyakan keperluan yang dapat dibantu

6. menutup interaksi telepon dengan ucapan “ terima kasih , selamat 

pagi/siang/sore/malam ( ditambah sebut nama penerima layanan jika 

sudah tahu)

7. memberi perhatian penuh dengan tanggapan baik verbal maupun non 

verbal saat menyimak penerima layanan berbicara

8. tidak memberikan jawaban tidak tahu, dan mengupayakan jawaban 

/bantuan/solusi/altematif solusi/saran/informasi yang berguna bagi 

pelanggan

9. memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk bertanya atau 

menyampaikan hal lain sebelum mengakhiri pemberian pelayanan

10. mengetahui peta area dan siapa petugas yang dapat dihubungi atau ditanya 

jika ada pelanggan layanan yang membutuhkan arahan dan jawaban

11. 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 pemeberian tanda 

tangan

12. memberikan informasi kepada penerima layanan dengan mengupayakan 

posisi sejajar, menunjukkan senyum dan anggukan sejenak, 

mencondongkan badan saat berbicara dengan pelanggan, berbicara dengan



Cara penilaian

Ya berarti perilaku /kondisi terkait dilakukan sesuai

Tidak berarti perilaku /kondisi terkait, tidak dilakukan atau tidak sesuai

NA ( Not Applicable ) : berarti perilaku /kondisi memang tidak memungkinkan 

untuk dilakukan

Cara penilaian adalah jawaban ya dibagi jumlah butir standar sesudah dikurangi 

frekuensi NA x 100 % = ........%

Kriterian Nilai :

0 -  50 % = buruk

51 -  60 % = kurang

61 -70 % = cukup

71 -  80 % =baik

81 -  90 % = sangat baik

91 -  100 % = prima

BAB IV. PENUTUP



BAB. Ill

SISTEM MONITORING EVALUASI

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penerapan panduan perilaku interaksi 

pelayanan publik di lingkungan RSUD diselenggarakan sosialisasi , pendidikan 

dan pelatihan, penataan pegawai dan monitoring evaluasi. Monitoring dan evaluasi 

dilaksanakan untuk :

1. Mengetahui tingkat kepatuhan atau konsistensi penerapan panduan 

perilaku interaksi pelayanan publik

2. Mengetahui hal -  hal yang sudah baik dilakukan terkait pelayanan publik

3. Mengetahui hal -  hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan terkait 

pelayanan publik

4. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atau penerima pelayanan

5. Monitoring evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan instrumen

6. Hasil monitoring evaluasi dilaporkan secara berkala kepada Direktur RSUD 

KRT Setjonegoro oleh Bagian Umum melalui subag. Kepegawaian



1. Memberikan tanggapan awal dengan kalimat yang berempati, yang 

menunjukkan kesediaan untuk memahami dan menunjukkan perhatian 

terhadap situasi sulit yang dialami penerima layanan

2. Memberikan penjelasan yang menunjukkan kesediaan membantu , tidak 

menunjukkan kesan membela diri atau defensif, tidak menunjukkan kesan 

menyalahkan penerima layanan , dan kesan enggan bertanggungjawab

3. Memberikan jawaban atau solusi yang dapat dirasakan manfaatnnya bagi 

penerima layanan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan integritas

4. Menyampaikan ucapan terima kasih dan ucapan simpatik sebelum 

mengakhiri pelayann, seperti “ semoga masukan/komplain/aduan yang 

disampaikan dapat meningkatkan pelayanan kami

I. KETENTUAN PERILAKU INTERAKSI PELANGGAN OLEH NAKES

1. Berkomunikasi secara ringkas, jelas, dan berempati dengan penerima 

layanan termasuk dengan pengantar atau keluarga pasien

2. Menanyakan/mengkonfirmasi identitas dan kondisi kesehatan penerima 

layanan dengan bersahabat

3. Memberikan informasi yang akan atau sedang dilakukan dan waktu yang 

dibutuhkan

4. Menyimak penerima layanan berbicara tanpa memotong pembicaraan

5. Menciptakan suasana tenang /nyaman bagi penerima layanan

6. Meminta ijin/maaf ketika harus menyentuh badan/anggota tubuh penerima 

layanan

7. Memberi penjelasan /arahan yang mudah dipahami setelah pelayanan 

diberikan

J. FASILITAS YANG MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK

1. Menyediakan penunjuk arah atau signage terkait area pelayanan yang jelas 

dan mudah dilihat penerima layanan

2. Menyediakan sistem dan informasi antrian yang jelas bagi penerima layanan

3. Mengupayakan semua fasilitas yang terkait dengan penerima layann dalam 

keadaan baik dan berfungsi

4. Mengupayakan sistem perpindahan dokumen /informasi yang efisien

5. Menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat parkir, tempat ibadah, 

kantin, dan toilet yang nyaman, bersih dan sehat



2. Tidak membiarkan konter respsionis dalam keadaan kosong /tidak ada 

petugas

3. Memperhatikan penampilan agas selalu prima dan menarik

4. Memberikan informasi yang jelas bagi pelanggan

5. 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

6. Mencatat identitas dan pertanyaan /permasalahan yang disampaikan 

penerima layanan jika ada hal -  hal yang ditindaklanjuti kemudian

7. Memberi kesempatan pelanggan untuk bertanya atau menyampaikan hal 

lain sebelum menutup telepon

F. KETENTUAN PERILAKU INTERAKSI PELANGGAN OLEH INFORMASI 

RESEPSIONIS

1. Berada di loket pendaftaran

2. Tidak membiarkan loket pendaftaran dalam keadaan kosong / tidak ada 

petugas

3. Memberikan informasi antrian yang jelas kepada penerima layanan

4. Memperhatikan urutan kedatangan penerima layanan sehingga dapat 

dilayani sesuai urutannya

G. KETENTUAN PERILAKU INTERAKSI PELANGGAN OLEH INFORMASI 

RESEPSIONIS

1. Mengkonfirmasi identitas penerima layanan

2. Tidak membiarkan loket kasir dalam keadaan kosong/t/tidak ada petugas

3. Mengkonfirmasi harga dan jumlah uang kepada penerima layanan

4. Menerima dan mengembalikan uang tunai atau kartu pembayaran serta 

memberikan lembar bukti pembayaran dengan dua tangan

H. KETENTUAN PERILAKU INTERAKSI PELANGGAN KETIKA ADA 

PENGADUAN KELUHAN


