
Silahkan  
mengajukan keluhan atau komplain 
melalui jalur yang telah disediakan.  
Demi perbaikan pelayanan di rumah 

sakit

TATA CARA 
MENYAMPAIKAN KELUHAN 

 

Apabila Anda mempunyai 

aduan, pertanyaan, saran atau 

keluhan atas penyelenggaraan pela-

yanan di RS Paru Manguharjo Ma-

diun, silahkan : 

Datang secara langsung ke ruang  

humas dan promkes yang berada 

disudut ruang tunggu apotek.  

Mengisi kotak saran yang terdapat 

di area : 

� Ruang tunggu rawat jalan 

� Ruang tunggu apotek 

� Ruang tunggu laboratorium 

� Ruang tunggu / pintu masuk 
IGD 

� Ruang tunggu rawat inap  

� Ruang tunggu VIP 

� Ruang tunggu ICU 

 

Kami menjamin kerahasiaan identitas 
Anda 

 

     

     

           

 

   

 

 

   

 

URAIKAN POKOK PERMASALAHAN SECARA 

JELAS DAN LENGKAP 

GUNAKAN BAHASA YANG MUDAH 
 

DIMENGERTI  

LAMPIRKAN BUKTI PENDUKUNG 
APABILA TERSEDIA 

 

(0274) 7721425

rsu.rizkiamaliamedika

bit.ly/ulasan-ram

085162870101

Sampaikan 
Kritik dan Saran
Untuk Kami melalui:



Dalam memberikan pelayanan 

kesehatan di rumah sakit, ten-

tunya tidak bisa terlepas dari 

adanya komplain / keluhan. 

Komplain merupakan akibat 

situasi dimana keinginan atau ke-

hendak berbeda antara pasien 

dengan pihak rumah sakit   

Meningkatnya kesadaran 

hukum secara langsung men-

dorong masyarakat untuk 

menuntut haknya sebagai pasien 

dalam menerima pelayanan 

kesehatan.  

Komplain harus diselesaikan 

secepat mungkin sehingga hub-

ungan antara pasien dengan ru-

mah sakit dapat terjalin dengan 

baik dan tidak terjadi konk yang 

serius sehingga kepuasan pasien 

dapat tercapai. 

Untuk itu perlu dibuat suatu pe-

doman manajemen komplain da-

lam mengatasi konik tersebut 

agar dapat diatasi. 

LATAR BELAKANG PENGERTIAN 

Managemen komplain adalah  sarana 

yang dapat digunakan untuk mem-

bangun komunikasi dengan pasien dan 

keluarga serta memperoleh umpan balik 

tentang tingkat kepuasan  pelayanan 

yang diberikan 

MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Memberikan langkah-langkah yang 

harus ditempuh oleh staf dan 

seluruh komponen yang terlibat 

dalam penanganan keluhan/

komplain untuk mampu memberikan 

dan menangani ketidakpuasan 

pasien/keluarga pasien karena hak-

haknya tidak terpenuhi atau kurang 

mendapat kepuasan dari layanan 

kesehatan yang telah dilakukan 

2. Mengendalikan dan menampung 

keluhan pasien atas ketidaksesuaian 

harapan yang diinginkan pasien 

dengan pelayanan yang mereka 

terima  

3. Menindak lanjuti keluhan / komplain 

yang masuk sebagai bahan evaluasi 

dan perubahan pola pelayanan 

kesehatan rumah sakit yang lebih 

baik.  

 

 

4. Menciptakan kenyamanan dan 
kepuasan pasien / keluarganya 
atas permasalahan yang mereka 
hadapi selama menjalani pela-
yanan kesehatan di rumah sakit  

 DASAR HUKUM 

Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009 

Pasal 32, pasien dan keluarga mem-

iliki hak meliputi : 

1. Mengajukan pengaduan atas 

kualitas pelayanan yang 

didapatkan. 

2. Mengajukan usul, saran, perbai-

kan atas perlakuan Rumah Sa-

kit terhadap dirinya. 

3. Menggugat dan atau menuntut 

Rumah Sakit apabila Rumah 

Sakit diduga memberikan pela-

yanan yang tidak sesuai dengan 

standar baik secara perdata 

ataupun pidana 

4. Mengeluhkan pelayanan Rumah 

Sakit yang tidak sesuai dengan 

standar pelayanan melalui me-

dia cetak dan elektronik sesuai 

dengan ketentuan peraturan pe-

rundang-undangan 
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