
SERVICE EXCELLENCE 

Every person Every moment Every day 



SERVICE EXCELLENCE 

 Service excellence dilahirkan dari seberapa detail RS memperhatikan setiap 
proses layanan yang diberikan kepada pasien 
 

 Interaksi petugas dengan pasien- titik kontak  (touchpoint) merupakan momen 
yang penting untuk membangun keselamatan dan patient’s engagement 
(kelekatan) 
 

 Engagement  berarti petugas kesehatan  melibatkan pasien dalam berbagai 
prosedur pelayanan kepada pasien. Semakin aktif  pasien terlibat , semakin 
positif dampak yang ditimbulkan dan menjadi memori pasien yang tidak 
terlupakan, sehingga dapat dikatakan RS membangun engagement yang 
positif bagi para pasiennya 



SERVICE EXCELLENCE 

Di setiap touchpoint , pasien bisa merasakan bagaimana pengalaman yang 
diperoleh dari berbagai interaksi selama  pelayanan yang diberikan RS 
 

Dari touchpoint inilah awal mula segala macam tujuan RS bisa dicapai, 
seperti loyalitas, solusi masalah pasien sampai ke engagement 
 

RS harus dapat mengelola touchpoint dengan prima supaya dapat 
menciptakan layanan yang kuat dan bersaing 
 

Layanan kepada pasien harus mampu berevolusi memenuhi kebutuhan 
pasien 
 



APA  ITU SERVICE EXCELLENCE? 



RS saat ini melakukan redefinisi misinya untuk 
memberikan  service excellence untuk meningkatkan 
kepuasan pasien  
 
Sebagai paradigma baru, misi service excellence 
sangat vital untuk memelihara kelekatan 
(engaggement) dan integral untuk 
mempertahankannya dalam  jangka panjang 



Lisa Ford (2003) terdapat 5 syarat SE 

 
1.      Dapat dipercaya (reliability) 
         Kalau sudah janji, tepati. 
2.      Responsif (responsiveness) 
         Segera beraksi bila diperlukan, bahkan sebelum diminta. 
3.      Buat pelanggan merasa dihargai (makes customer feel valued) 
         Pelanggan ingin dianggap penting. 
4.      Empati (empathy) 
         Kita berada disisi yang sama dengan pelanggan. 
5.      Kompetensi (competency) 
         Pekerja di semua level menguasai bidangnya. 
 



Perubahan pola pikir 

1.      From provider to customer orientation 
2.      From tolerance to higher standard 
3.      From director to empowerment 
4.      From employee as expendable resources to employee as customer 
5.      From reactive to proactive 
6.      From traditional & safety to experimentation & risk 
7.      From process – result to satisfaction 
8.      From turf protection to teamwork across line 
9.      From we – they thinking to win – win situation 
10.    From cynicism to optimism 
 



TUJUAN  

• Kepuasan Pasien-Patient Satisfaction 

 

• Kepuasa Seluruh Jajaran Karyawan-Employee 

Satisfaction 
 



Kotler : pelayanan yang bermutu seharusnya tidak 
saja dilakukan oleh karyawan lini depan namun juga 
seluruh jajaran manajer, dengan mengenali secara 
pribadi para pelanggan 



Gunakan periode saat datang untuk 
membentuk  impresi pasien yang paling 
baik/memuaskan 



PERTANYAAN KUNCI 
• Mengapa service excellence penting? 

• Apakah yang dinilai survei kepuasan pasien? Dan apakah 
berdampak pada RS? 

• Bagaimana dokter RS mengelola ekspektasi pasien? 

• Teknik apa untuk meningkatkan komunikasi dengan pasien? 

• Pengukuran apa yang dipakai memperbaiki privasi pasien 
selama kunjungan? 

• Bagaimana mengembalikan persepsi ketidakpuasan? 



TIM Service Excellence 
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 Ciptakan   definisi baru tentang service 
 
Pelayanan dapat didefinisikan sebagai “memberikan aksi untuk menghasilkan nilai pada semua orang”  
 
Definisi tersebut:   semua personil medis  berperan memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal. 
Perawat merupakan ciri khas bekerja bersama dokter untuk memberikan pelayanan  yang cepat yang 
diminta pasien. Dokter juga memberikan pelayanan yang prima mis proaktif atau komunikasi yang 
komprehesif sehingga memberikan lebih banyak penyertaan komplimen dibanding komplain.   
 
 
Promosikan bahasa pelayanan yang umum. Setiap spesialis medik atau departemen memiliki bahasa khusus  
dalam kegatan sehari-harinya: bedah, laboratorium, ICU, IRNA, IGD dll. Penyebarluasan istilah untuk 
pelayanan dibutuhkan untuk meyakinkan setiap orang mengapresiasi apa maknanya untuk memberikan 
pengalaman yang prima kepada pasien dan yang lain. Elemen kunci bahasa pelayanan yang umum, meliputi 
definisi pelayanan yang tersebut di atas juga  mengidentifikasi nilai-nilai pelayanan dan melokalisir 
kesempatan untuk meningkatkan pelayanan.  

 
 
 



Berikan kerangka dasar yang disebarluaskan untuk 
memperbaiki pelayanan . Sebagai tambahan bahasa umum, 
profesional medik memerlukan pembagian seperangkat alat 
analitik dan diagnostik untuk mengevaluasi pelayanan yang 
diberikan dan melokalisir kesempatan yang spesifik untuk 
memperbaiki.  



Hal tersebut meliputi  
 Maping titik persepsi sepanjang perjalanan pelayanan 
 Gambaran besar untuk identifikasi kategori nilai 
 Penilaian model pelayanan untuk mengenal kapan dan di 

mana pasien perlu instruksi, infomasi, edukasi, interaksi 
dan pengertian 

 



Standards of Excellence 

INNOVATION 
RESPECT 
ACCOUNTABILITY 
TEAMWORK 
HOSPITALITY 
PRIDE 



MENGAPA SERVICE EXCELLENCE? 

 Merupakan praktek yang baik 

 Menunjukkan profesionalisme dan kualitas unggul dalam 
pelayanan 

 Berdampak pada finansial RS 

 Pengalaman pasien berhubungan positi dengan  efektifitas 
klinik dan keamanan pasien 

 Kepuasan  berhubungan dengan peningkatan ketaatan  
(compliance)  terhadap pengobatan, memperbaiki follow 
up dan meningkatkan komunikasi 

 Kepuasan pasien yang jelek berhubungan dengan klaim 
malpraktek 



Hubungan antara kepuasan pasien dan komplain serta 
risiko managemen di antara para dokter . Jemerg Med 

Kepuasan pasien sangat berhubungan dengan komplain yang 
masuk ke RS. Komplain ke RS pertanda kuat episode risiko 
managemen 



Hubungan antara kepuasan pasien dan komplain kepada 
dokter dan tuntutan hukum: 
 
- Penurunan kepuasan pasien kepada dokter 

berdasarkan survei skor dari yang tertinggi sampai 
terrendah berhubungan dengan  peningkatan jumlah 
komplain yang tidak dicari-cari dari pasien dan 
merupakan episode managemen risiko 

- Dibandingkan dengan dokter dengan rating survei 
teratas, dokter di tertil ketiga mengalami tuntutan 
hukum 26% lebih tinggi dan pada tertil paling bawah 
110% lebih tinggi 



 Tipe Pasien sulit 

Pasien yang ekspresif yaitu pasien yang mempunyai sifat tegas, 
terlihat seperti pemarah karena mungkin kesal dengan 
sesuatu/seseorang, 

Pasien Penggertak yaitu pasien yang mempunyai 
kecenderungan untuk memojokkan dan memaksa  lawan bicara 
untuk mempertahankan diri, 

Pasien Keras Kepala yaitu pasien yang tidak mudah menyatakan 
setuju, berpegang teguh pada  pemikirannya sendiri meskipun 
terkadang salah. 
 



 Tipe Pasien sulit 

Pasien serba tahu yaitu pasien yang memiliki 
pengetahuan yang luas mengenai pelayanan di RS, dan  
banyak bertanya. 
Pasien yang analitis yaitu pasien yang menginginkan 

info sebanyak-banyaknya, mempunyai kekuatan logika 
dalam berpikir. 
 



Langkah-langkah menghadapi 

                        T- Tenangkan diri 
                        U-Upayakan mendengar dan mengerti 
                        N-Nyatakan pengertian 
                        T-Telusuri masalah 
                        A-Ajukan solusi 
                        S-Selesaikan masalah dengan positif 
 



Menghadapi pasien 

 Setiap kesempatan adalah kritis ketika melakukan interaksi 
dengan pasien untuk memberikan pelayanan yang terbaik  
 

 Dokter dan klinisi praktis harus ingat permulaan menangani 
terhitung segera saat pasien masuk ke klinik/RS dan tidak 
berakhir ketika pasien pulang tapi bahkan sampai follow up 
setelah pulang 



Menghadapi pasien 

 Mengembangan jalinan rasa simpati pasien 
 Meletakkan fondasi untuk bekerja dan evaluasi 
 Menjelaskan diagnosis, terapi dan follow up 
 Menanyakan pasien tentang kepuasan dengan kunjungannya 
 Mengatur ekspektasi  panggilan  follow-up call dari petugas 
 Meletakkan dasar untuk survei follow-up call 



Informasi tertulis menuju Sukses  

 Terbitkan informasi tertulis yang detail untuk membuat kesan pasien 
positif dan keyakinan semua unsur petugas RS yang konsisten  

 Informasi ini berisi setiap alur perjalanan pasien  dari sejak pasien 
datang sampai prosedur follow up setelah KRS 

 Informasi tertulis  yang detail penting untuk memberikan pelayanan 
kepada pasien yang positif yang meyakinkan semua petugas supaya 
konsisten  
 



 Ketika membuat naskah untuk menginformasikan 
fasilitas yang sempurna, gunakan survei kepuasan 
pasien sebagai pedoman dan  naskah meliputi 
standarisasi komunikasi verbal dan non  verbal 
 



 Bahasa harus tetap positif, inklusif dan spesifik meliputi: 
 
- Pengembangan jalinan rasa simpati pasien 
- Meletakkan fondasi untuk bekerja dan evaluasi 
- Menjelaskan diagnosis, terapi dan follow up 
- Menanyakan pasien tentang kepuasan atas    
  kunjungannya 
- Mengatur ekspektasi  panggilan  follow-up call dari  
  petugas 
- Meletakkan dasar untuk survei  follow-up  
 



Melatih Petugas 

Dibelakang setiap kesuksessan adalah pemimpin yang selalu 
konsisten memberikan bimbingan dan umpan balik kepada 
semua petugas. Pemimpin yang sukses  menawarkan 
komunikasi yang baik dan memberi contoh/panutan 



Melatih petugas 

 Diseminasi umpan balik petugas secara individu, tujuan dan data kelompok merupakan kunci 
ketika melatih petugas menuju sukses 
 

 Penting untuk mengirim via pos atau email ke grup skor kepuasan, duduk bersama dengan 
petugas untuk mendiskusikan skor satu-satu untuk pengembangan jangka panjang 
 

 Sampaikan data aktual, keluhan pasien dan surat sehingga setiap orang dapat melihat dan 
tangan pertama bagaimana pendapat pasien tentang mereka. 
 

 Review setiap petugas melakukan pendekatan pasien dan berikan umpan balik yang konstruktif 
serta strategi perbaikan  
 



- Identifikasi petugas dengan kinerja super untuk pembelajaran  guna  
  meningkatkan skor kepuasan dimasa mendatang. 
 
- Berikan petugas beberapa kesempatan untuk meningkatkan skornya, 
   implementasi strategi baru dan tunjukkan tren perbaikan, ketika   
   memberikan  sumberdaya yang cukup kepada petugas 
 
- Sebagai pemimpin yang efektif, penting mereview skor untuk  
   menetapkan komunikasi yang jelas  
 
- Pemimpin yang efektif  mengenal pelaku tertinggi (top performer) dan   
   beri penghargaan dan sampaikan kesuksesannya ke publik.  
 
- Berikan pujian dan yakinkan tim dikenal dan diapresiasi 
 



Pengembangan Action Plan 

Action plan memberikan tambahan lembaran komunikasi yang mendukung tujuan 
RS  dan rancangan yang berhubungan dengan sukses secara keseluruhan. Detail 
,action plan sebagai berikut: 
 
Breaks down  area yang menjadi fokus 
Tetapkan tujuan dan proyek yang detail 
Tetapkan  timelines dan ekspektasi 
Persilahkan pimpinan  menunjuk tim yang bertugas 
Pertahankan  anggota tim yang bertanggung jawab pada 

masing- masing tugasnya 



Kinerja yang tidak baik mudah 
diidentifikasi dengan memakai action 
plan, sehingga pimpinan dapat 
mengembangkan solusi yang menyatu 
untuk ditujukan ke masing-masing 
anggota tim dengan tepat 
 



Inovasi dan Implementasi  

Efisiensi operasional dapat langsung berdampak pada kepuasan 
pasien. Memakai teknologi inovasi misal ER Express, ED passport 
dan dokumen tertulis meningkatkan kepuasan pasien di sejumlah 
area 
 



TOP MANAGEMENT’S PERCEPTIONS 
OF SERVICE EXCELLENCE  
 



Kekuatan eksternal misal meningkatnya kompetisi dan 
meningkatnya pengetahuan konsumer tentang pelayanan 
mendorong RS untuk mereevaluasi praktek pelayanannya 
untuk meyakinkan bahwa pasien memperoleh kenyamanan 
dan pelayanan yang terbebas dari stres (Chen & Huang, 
2007; Stock, McFadden, & Gowen, 2007) 
 



Service excellence konsentrasi pada konsistensi dan fleksibilitas 
pelayanan yang diberikan melebihi ekspektasi pasien , mungkin tidak 
cukup (Lashley, 1997) 

Managemen RS  menyadari konsep dan kepentingan keramahtamahan ( 
“hospitality”) dan bagaimana memperbaiki strategi pelayanan akan 
memperbaiki pelayanan kepada  pasien, kepuasan dan keseluruhan 
operasional fasilitas 
 

Hospitaliti merujuk pada kualitas kemampuan  menerima dan mengobati pasien 
dan tamu dengan pendekatan yang  hangat, friendly dan murah hati  (Brotherton, 
1999; Lashley, 2000). 
 



Sayangnya, tanpa usaha yang adekuat untuk mengintegrasikan 
hospitaliti ke pelayanan kesehatan, hampir tampak asing dalam 
sistem pelayanan kesehatan moderen yang berfokus pada politik, 
persaingan dan masalah finansial. Reputasi RS harus dapat 
menghasilkan dan mempertahankan melalui fokus pada praktek 
pelayanan pasien superior 



Ironisnya,  kata  “hospital” dan  “hospitality” diturunkan dari akar kata “hospice”, 
merujuk pada ide menawarkan tempat untuk istirahat atau rumah sementara 
untuk orang sakit dan ganti pakaian bagi pelancong yang melakukan perjalanan 
jauh. (American Cancer Society, 2008) . Di dunia moderen  pelayanan  hospice 
fokus pada pengobatan dan penyembuhan seseorang, bukan penyakit (American 
Cancer Society, 2008). 
 



Pizam (2007), Untuk bisa hospitable dilakukan dengan cara  meningkatkan atensi  
interaksi sosial  dengan pasien, perbaikan kenyamanan pasien, dukungan budaya 
organisasi petugas RS, yang semuanya untuk meningkatkan  kesejahteraan pasien 
mental dan fisik melalui pelayanan pasien secara total  
  Studer (2003), mendefinisikan  service excellence  adalah standard yang dicapai 
bila semua petugas merasa dihargai, dokter merasa pasiennya memperoleh 
perawatan yang  maksimal, dan pasien merasa pelayanan dan kualitas yang 
diperoleh luar biasa 
 



Hospitaliti didefinisikan sebagai lingkungan yang nyaman untuk pasien dalam 
bentuk perasaan kedatangan mereka disambut selamat datang. (Lashley & 
Morrison, 2000) 
 
 



Bagaimanan Hospitaliti melebar di luar 
pelayanan RS? 



 Penambahan pelayanan  hospitaliti  di dalam keseluruhan lingkungan RS, dapat memperoleh  
banyak keuntungan 

 Banyak pasien RS interaksi dengan RS hanya beberapa menit dalam kehidupannya  (Elswick, 
2008). 

 Disebabkan karena pasien RS memiliki  nilai emosional tinggi, terjadi peningkatan memori yang 
berhubungan dengan pengalaman. Memori menjadi  bahan cerita yang kemudian dibagikan 
dalam bentuk positif atau negatif dengan pasien lain yang potensial 

Melalui integrasi komponen hospitaliti yang kuat, kunjungan pertama  diharapkan menjadi 
sambutan  selamat datang sebagai ganti perasaan ketakutan dan emosi yang merugikan, 
mengurangi dampak emosi negatif yang sebagian besar pasien merasakan pengalamannya 
dengan RS (Randall & Senior, 1994).  
 



6 Area yang harus dikenali RS 

1. Pasien mengidap  kombinasi sakit, nyeri, takut, dan tak terkontrol. Oleh sebab 
itu petugas pelayanan RS berada dalam situasi yang unik, yang mengharuskan 
mereka memenuhi segala keperluan pasien  yang peka, ketergantungan, butuh 
bantuan emosional yang merupakan ciri pasien.  



6 Area yang harus dikenali RS 

2) Pasien mungkin enggan bekerjasama karena menurut anggapan mereka RS  
adalah tempat yang mereka butuhkan tapi bukan yang mereka inginkan. Hal 
ini akan mengubah tipe interaksi antara pasien-RS. Karena pasien  
menginginkan dan membutuhkan  penyelesaian konflik   yang dialami  yang 
berhubungan dengan   emosi tinggi dan kecemasan.   
 



6 Area yang harus dikenali RS 

3) Pasien menyerahkan privasinya dan dipaksa memberikan informasi 
personal dan emosionalnya selama proses pelayanan. Mereka 
mendiskusikan informasi dengan dokter yang mungkin akan 
membocorkan ke pasien lain, yang akan berdampak pada hubungan 
pasien-petugas 
 



6 Area yang harus dikenali RS 

4) Pasien memerlukan pelayanan sebagai manusia 
seutuhnya “whole person” . Secara spesifik, pasien 
memerlukan pelayanan personal yang sesuai dengan 
kondisi medik, umur, keinginan/pilihan, riwayat keluarga, 
situasi finansial. 
 



Abu Bakar Muh. Al-Razi 

 (841-926AD) 



McMaster’s University 1990s : 
 
‘‘Pendekatan sitemik untuk menganalisis riset yang dipublikasi 
sebagai dasar penetapan keputusan klinik” 
 
Sacket et al  1996 : 
 
‘‘Pemakaian yang penuh kehati-hatian dan bijaksana  hasil riset 
klinik mutakhir  yang terbaik  tentang pengelolaan pasien secara 
individual 

EVIDENCE BASED MEDICINE 



Kata “personalized medicine” sering diartikan sebagai upaya 
memberikan "the right patient with the right drug at the right dose 
at the right time."   Pengertian yang lebih luas, "personalized 
medicine"  dapat diartikan merancang (tailoring)  terapi medik  
berdasarkan karakter individual, kebutuhan dan keinginan pasien 
selama perawatan di setiap stadium, termasuk preventif, diagnosis, 
terapi dan follow up 

PERSONALIZED MEDICINE 



Personalized Medicine 
 





A plane (A) is a complex system. To fly the plane, the pilot in the cockpit (B) uses a control panel formed 



6 Area yang harus dikenali RS 

5) Pelayanan yang diberikan RS menempatkan pasien dalam risiko (at risk) . 
Pasien dalam kondisi risiko realistik terhadap kesalahan medik, infeksi yang 
didapat di RS, kesalahan diagnosis atau terapi, kesalahan penulisan resep. 
Sekitar 70% kesalahan tersebut adalah kecelakaan  yang disebabkan human 
error 
 



6 Area yang harus dikenali RS 

6) Klinisi/dokter dalam keadaan emosional dan stress. Mereka 
bekerja dalam waktu yang panjang, kurang istirahat  atau berdiri 
sepanjang hari. Mereka mengalami situasi stress dan emosional  
dalam melaksanakan pekerjaannya yang bervariasi dan  
memerlukan fokus dan konsentrasi untuk memberikan pelayanan 
kepada pasien yang sebaik-baiknya.  



Kepuasan Pasien-Persepsi RS  

Ekselen bila: 

• Anggapan pasien tentang perawatan yang 

diperoleh dilakukan oleh seorang yang 

kompeten, dan personal 

• Ketika perwatan bersifat individual 



Strategi Pelayanan Pasien 

5  Strategi: 

1. Visite rutin 

2. Perawatan pasien secara individual 

3. Laporan perubahan saat visite 

4. Hubungan telefon setelah KRS 

5. Pasien bisa berbaring dengan nyaman 



Visite Rutin-Mengapa? 

• Meningkatkan  outcome  pengelolaan klinik 

• Mengurangi risiko 

• Meningkatkan kepuasan pasien  

• Meningkatkan kepuasan pekerja 



BAGAIMANA SURVEI MEMPENGARUHI RS? 

• Survei terstandar-  membandingkan dengan RS lain 
• Laporan masyarakat menjadikan RS termotivasi untuk memperbaiki 

kinerja 

• Persepsi yang salah bahwa perintah pelayanan yang tidak 
diperlukan meningkatkan skor kepuasan 

• Dokter harus fokus untuk memperbaiki skil komunikasinya 
dan memberikan kualitas tinggi  yang berakar dari evidence-
based medicine 



SUKA ATAU TIDAK SUKA INI ADALAH BISNIS 

• Servis kastemer yang ekselen merupakan komponen kunci 
keberhasilan RS 

• Kepuasan kastemer prediktor bernilai pada loyalti dan retensi 

• Pada pelayanan kesehatan , RS  adalah bisnis dan pasien 
kastemer 

• Status ekselen, pelayanan medis  kualitas tinggi adalah tujuan 
utama  

 

• AHRQ defines exceptional health care as: 

“Doing the right thing, at the right time, for the right person 
and having  the best result.” 



MENGETAHUI EKSPEKTASI PASIEN 

• Waktu tunggu singkat 

• Penyakit yang diderita  lebih utama menurut persepsi pasien 

• Perbedaan antara aktual dan pemahaman waktu menunggu 

• Waktu tunggu menyita vs tidak menyita 

• Berikan penilaian yang akurat berapa lama pasien akan menunggu 

• Komunikasi yang konstan 

• Kualitas  komunikasi yang  tinggi antara dokter-pasien merupakan 
aspek penting untuk memberikan pelayanan yang ekselen 



MENGETAHUI EKSPEKTASI PASIEN 

 
Pengobatan kualitas tinggi 

 
Pelayanan medis, terapi dan follow up 
Bergantung pada waktu dan sumber daya 
Ekspektasi realistik tentang penegakkan diagnosis  atau  
    evaluasi spesialistik yang cepat 
Tidak memberikan pelayanan yang tidak diperlukan 
Penjelasan yang gamblang mengapa pemeriksaan tertentu tidak      
dikerjakan 

 
 
 
 



MENGETAHUI EKSPEKTASI PASIEN 

Kontrol nyeri yang tidak adekuat 
Meredakan nyeri pada saat yang tepat 
Buat pasien nyaman dari triage dengan alternatif dasar 
 
Pertahankan privasi 
Kesulitan pada jumlah pasien yang banyak 
Hilangkan perasaan pasien tidak diperhatikan dan rentan 



TEKNIK KOMUNIKASI AIDET 
• Acknowledge 

• Salam kepada pasien dengan senyum dan sebut namanya bila anda tahu. Sikap 
adalah segahanya. Bentuk impresi terakhir yang baik. 

• Introduce 
• Perkenalkan nama anda dengan ramah. Beritahu merekaapa yang akan anda 

kerjakan. Introduce yourself to others politely. Tell them who you are and how you 
are going to  help them. Dampingi pasien apa yang mereka butuhkan lebih baik jika 
dibandingkan hanya memberikan petunjuk arah saja 

• Duration 
• Tetap berpegang pada waktu tunggu. Beritahu bila ada penundaan dan berapa 

lama harus menunggu. Gunakan metode service recovery  bila diperlukan  

• Explanation 
• Jelaskan apa yang akan anda kerjakan, bagaimana prosedur kerja kepada siapa 

bisa dihubungi bila perlu bantuan. Komunikasikan setiap step yang mungkin pasien 
butuhkan. Buat kata bisa bekerja, bicara, dengarkan dan pelajari. Berikan waktu 
untuk membantu. Tanyakan : bila ada sesuatu yang anda perlukan, apa saya bisa 
bantu?" 

• Thanks 
• Terrima kasih pada semua pasien.. 



LANGKAH LANGKAH MEMPERBAIKI PRIVASI 

 

• Selama pemeriksan  

• Pakai tirai pelindung 

• Pertahankan pasien tertutup 

• Bicara tidak keras selama anamnesis 

• Pemeriksaan yang sensitif harus dilakukan di kamar 

• Minta ijin sebelum melakukan pemeriksaan yang sensitif atau diskusikan hasil 
pemeriksan dihadapan pasien 

• Pasien mungkin menolak informasi yang penting 



SERVICE RECOVERY 

• Service recovery  adalah proses mengoreksi kesalahan pelayanan 
• Tangani komplain dengan  komprehensif  dan  fokus pada pembentukan kembali 

loyalitas 

 



SERVICE RECOVERY 

• 3 tahap  service recovery 

• Mengenal masalah 

• Berikan kesempatan pasien memberi umpan balik 

• Penekanan bahwa komentar dipakai untuk perbaikan kualitas pelayanan 
, bukan untuk  hal yang berkaitan dengan nama baik 

• Sampaikan permintaan maaf  

• Tangani  pada saat yang tepat 

• Maaf terhadap ketidaknyamanan dan jelaskan langkah apa untuk 
memperbaiki  

• Masyarakat ingin tahu komentar mereka dan membandingkan dengan 
perawatan di tempat lain 

• Sebagai penutup, berterima kasih kepada pasien   telah datang  
pelayanan kami dan mengharapkan kembali lagi 

 
• Mengoreksi Isu memperbaiki 



IGD 

1. Entitas mandiri 
2. Peran penting berdampak pada 

kepuasan 
3. Perencanaan prosedur diagnosis 

Managemen  
4. Kepuasan pasien indikator penting  

kualitas pelayanan  
5. Manager mendesain program IGD  

 



IGD 

      Kepuasan pasien berdampak : sikap 
pasien pada RS, paraklinik (lab dan 
radiologi dll) 
 



Hubungan kepuasan dan Kualitas pelayanan 
kompleks 

•Pasien 
•Dokter 
•Petugas pelayanan  
•Ekspektasi pasien  
•Pelayanan yang diterima pasien 



Berbagai Studi  

Jennings: Kepuasan kepada ners > dokter 
 
Soleimanpour: 2 faktor penting 
1. Pemberi pelayanan 
2. Waktu tunggu 
 
Sarchami dan  Sheikhi : umur 30-39 tahun tingkat kepuasan paling 
tinggi (service satisfaction) 
 
Eshgh : Kepuasan maksimum – perilaku dokter dan minimum- deskripsi 
penyakit dan rencana  prosedur, sedangkan ruangan dan alur – 
kepuasan sedang 



Faktor yang mempengaruhi kualitas edukasi 

1.Usia lanjut > 70 tahun 
2.Dewasa muda < 30 tahun 
3.Pendidikan 
4.Minoritas 
5.Gender 
6.Depresi 
7.Akses ke pelayanan kesehatan 
8.Kepercayaan pasien 



Akses ke pelayanan kesehatan 

Pasien yang berkunjung > 5x setahun  
   mudah menerima edukasi 
Frekuensi kunjungan menentukan  
  keberhasilan interaksi pasien-dokter 



PENTING DI IGD 

• Memperbaiki  retensi kastamer 

• Mengurangi tuntutan hukum 

• Bahkan pada outcome yang tidak diharapkan 

• Memperbaiki outcome pasien, meningkatkan kesejahteraan 
staf 

• Kepuasan pasien akan disebarluaskan  

• Instruksi bermuara kepada pasien, pasien akan lebih taat 
terhadap rencana pengobatan 



Pendapat pasien tentang kepuasan IGD 

Variabel yang berhubungan dengan ners 
 
Asuhan keperawatan  
Pengetahuan dan ketrampilan Ners 
Sikap ners 
Ketertarikan pada pekerjaan Ners 



Pendapat pasien tentang kepuasan IGD 

Variabel yang berhubungan dengan ruang bangunan fisik 
Kebersihan 
Kebersihan  WC 
Fasilitas di ruang tunggu 
Ketersediaan dan status tempat tidur dan linen 
Disiplin petugas 
Ventilasi dan suhu ruangan 
Pemisahan laki dan perempuan 
Ketenangan 

 



Pendapat pasien tentang kepuasan IGD 

Variabel yang berhubungan dengan alur pasien 
Keterlambatan pengisian formulir  
Keterlambatan doter visit 
Keterlambatan penyelesaian KRS  
Problems paraklinik (lab atau foto) 
Length of stay di IGD 

 



Pendapat pasien tentang kepuasan IGD 

Variabel yang lain  
Respons terhadap penolakan dan komplain 
Bimbing kesalafahaman dengan pasien dan  
    keluarganya 
 



Pendapat pasien tentang kepuasan IGD 

Variabel yang berhubungan dengan dokter 
 
Perawatan dokter  
Pengetahuan dan ketrampilan dokter  
Deskripsi penyakit dan prosedur yang diperlukan  
Perilaku/sikap dokter  
Ketertarikan pada pekerjaan dokter 
Mengerti terminologi yang dipakai dokter 



MUTIARA 

• Pemahaman waktu tunggu, sering berdasar ekspektasi tidak 
realistik, pasien lebih penting dari pada waktu tunggu aktual  

• Skil komunikasi dokter yang baik berhubungan dengan 
tingkat kepuasan yang tinggi 

• Memberikan  perhatian kepada pasien langsung akan  
mendorong peningkatan ekspektasi  pemahaman pasien, 
memudahkan dokter memenuhi ekspektasinya, dan 
meningkatkan hubungan pasien-dokter 

• Umpan balik pasien dan hasil survei pada pasien dipakai 
untuk mencapai misi service excellence di IGD  



PERANGKAP 

• Memberikan perawatan yang tidak diperlukan berdasarkan 
pengertian ekspektasi   pasien atau perhatian pada skor kepuasan 
dapat membahayakan dan mahal 

• Mengganti  instruksi KRS tertulis, untuk pembicaraan pasien-dokter  
berhubungan dengan kesalahfahman, kunjungan ke IGD yang tidak 
diharapkan , dan ketidakpuasan pasien 

• Mengabaikan hal yang penting privasi pasien selama pemeriksaan 
medis, dapat berakibat pengalaman pasien yang jelek , sama juga 
dengan menyembunyikan informasi penting dari tim medis 



 

Selama interaksi dengan pasien petugas harus memberikan 
kesan yang positif yaitu 
 

FAST assessments 
 
First impression 
Apologize for the wait 
Sit down 
Touch the patient 
 



 
Gunakan whiteboards dan lanjutkan keliling ke pasien untuk 

meyakinkan komunikasi yang baik dan mempertahankan pasien  tetap 
memperoleh informasi 

Ketika persiapan pasien KRS, penting menanyakan apakah mereka 
memperoleh pelayanan yang ekselen. 

Berikan paket KRS pada setiap  pasien. Pemberian itu sebagai bahan 
yang dibawa pulang disertai ringkasan yang disampaikan secara verbal  

Kunjungan tidak  berakhir saat pasien KRS pelayanan follow up juga 
merupakan faktor yang penting sebagai service recovery dan kepuasan 
pasien.  

Siapkan survei kepuasan pasien dan tujuan survei follow up 
deskripsikan dengan jelas 
 



10 Strategi untuk memberikan 
pelayanan superior kepada pasien  



1.Mulai menganggap pasien sebagai kastemer. Layani pasien 
dengan semua  kemampuan yang ada . Terkadang sukar 
memahami bahwa pasien sebgai kastamer, tapi kenyataannya 
memang demikian.  Pada sebagian besar pasien bisa saja tidak 
memilih RS tertentu meskipun stafnya baik tapi mereka memilih 
yang dapat memberikan pelayanan kepada merteka  yang lebih 
baik.  
 

2. Be courteous and respectful. Always, always, make sure patients are treated with courtesy and 
respect. I know executives who pretended to be patients inside their own institutions and were shocked 
by the lack!  



2. Berperilaku ramah dan menghargai. Selalu dan selalu, 
yakinkan pasien memperoleh pelayanan yang ramah dan 
menghagasi mereka.  
 
Ada eksekutif yang berpura-pura ramah  kepada pasien  dan 
syok ketika hilangnya fokus dan apa yang diterima. Mengobati  
pasien menjadi sederhana merupakan tugas profesional. 
Manifestasinya mereka bosan dengan pekrjaan mereka . Hal itu 
bukan profesional   dan bisnis yang buruk  



3. Jangan pernah memberikan perlakuan yang berbeda 
kepada pasien. Perhatikan kondisi pasien ketika diobati. 
Hal itu akan mengecewakan fihak RS . Bila kondisi pasien 
tidak mengancam jiwa, berikan nomor dan persilahkan 
duduk dengan baik  Banyak RS yang kompeten dan sdm 
yang brillian  tetap merasa tidak nyaman dan 
membosankan. Buat pasien tidak merasa inferior dan 
misinformasi. 



4. Argumen jangan kontradiksi. Beritahu pasien mereka salah tentang 
sesuatu . Bahkan juga dengan informasi yang tidak benar, petuigas 
kesehatan tetap harus memberikan respek. Bila anda tidak setuju 
dengan mereka jelaskan dengan bijaksana mengapa pendapat 
mereka harus dikoreksi. Tujuan anda harus dijelaskan dan 
dikomunikasikan. Bantu pasien mengerti apa yang terjadi dan terapi 
apa yang diberikan. Pasien harus merasakan bahwa mereka adalah 
oprang penting. Beritahu pasien bahwa anda mengahargai masalah 
mereka 
 
 



5.  Beritahu pasien  anda memperhatikan masalah yang 
dihadapinya.  Mengucapkan terima kasih pada pasien 
oleh banyak RS dianggap tidak tepat, tapi ucapan terima 
kasih untuk semua macam hubungan antar personal 
justru merupakan magic vibes (aura magic) yang 
berdampak pada kkelekatan pasien (engagement) Setiap 
orang  ingin berterima kasih 



6. Gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti, 
jargon-jargon dapat menyenangkan pasien tapi dapat juga 
menimbulkan salah pengertian dan terkadang bisa eror. .  Yakin 
bahwa anda tidak menjelaskan sesuatu yang berlebihan dan tidak 
perlu, sebaiknya singkat dan to the point . Kalimat deklaratif “ 
Profesional yang benar menjelaskan sesuatu dengan simpel” 



7. Sikap yang baik membawa anda kemana sana. Sikap 
yang baik adalah bagian dan komponen  dari kepercayaan 
dan  kompetensi.  Jangan menyembunyikan kebenaran 
bahkan bila akan menimbulkan problem pada anda. Obati 
pasien dengan berdasarkan keilmuan anda yang anda 
punyai  untuk kesembuhan pasien.  Meyampaikan kata-
kata yang tepat menunjukkan perhatian anda kepada 
pasien .  



8. Pertahankan paradigma bahwa pelayanan kesehatan 
adalah panggilan.  Banyak profesional menganggap bahwa 
pelayanan kesehatan adalah suatu pekerjaan bukan 
panggilan.  Kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang 
sangat berarti.  Bila pelayanan kesehatan menjadi suatu 
pekerjaan maka kesalahan tidak jauh dibelakang. Ingat siapa 
anda dan apa pekerjaan utama anda 



9. Tetap dekat dengan pasien, Banyak pelayanan 
kesehatan tidak memikirkan mereka punya  waktu  
berhubungan  dengan pasien setelah pelayanan 
selesai. Mereka berfikiran tidak perlu lagi dan akan 
menimbulkan banyak stres. Rasional tersebut jangan  
pernah ditoleransi . Tetap in touch dengan pasien 
walaupun dengan email atau telefon.  



10. Penuhi janji anda. Banyak janji kepada pasien tidak 
pernah ditaati. Fikirkan seperti ini : Kami mengobati 
setiap individu yang berkunjung ke kami dengan 
bermartabat dan hormat dan juga anda insya Allah akan 
baik setelah ini. Perbedaan antara omongan kosong dan 
janji adalah janji harus ditepati. Dan bila janji anda 
berlebihan perbaiki kemudian . Setiap pelayanan tetap 
berpegang teguh pada janji.  



Princips to Success 

1. Commit to Excellence 

2. Measure Important Things 

3. Build Culture around Service 

4. Create and Develop Leaders 

5. Focus on Employee Satisfaction 

6. Build Individual Accountability 

7. Align Behavior Goals and Values 

8. Communicate with all levels 

9. Reward and Recognize Success 
 



TBHC Care Team  
Different Touch Points 

In addition, many other  touch 

points include  risk 

management,  patient 

relations, etc. 

Respiratory  

Therapist 

Housekeeper 

Clerical  

Service  

Associate.  

(CSAs) 

Consultants 

Certified  

Nursing  

Assistant  

(CNAs) 

Nurse  

Technician 

Therapist  

PT 

OT 

Speech 

Transporter Pharmacist 

Attending  

Physician 

Case Manager 

Social Worker 

Residents &  

Medical  

Students 

Radiology  

Services 
Dietician &  

Dietary  

Hostess 

Nurse 

Sr. Nursing 

Director  
Nurse  

Supervisor 

Nurse Mgr 

PATIENT 

Everyone impacts  Patient 

Satisfaction 



Bagaimana mencapai…... 

Perawat 

      Komitmen Bersama 

 Admin Dokter 

 

Teknisi 

Penunjang Sukarelawan 

Kolaborasi Kerjasama Tim 



MENGERTI DAN MENANGANI 
PERBEDAAN MERUPAKAN PRIORITAS 
UTAMA YANG BERDAMPAK PADA 
PELAYANAN KESEHATAN PRIMA, 
PERILAKU KESEHATAN DAN OUTCOME 



     TERIMA KASIH 


