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 LAPORAN KOMPLAIN BULAN FEBRUARI 2016 

 
NO 
 

 
HARI DAN 
TANGGAL 

 

 
NAMA DAN 

ALAMAT 

 
SARAN / KOMPLAIN 

 
MEDIA 

 
TINDAK LANJUT 

1. SELASA 
09 FEB 2016 
PKL. 09.00 – 

10.00 WIB 

TN.RR  
Jambu, PBG 

Pasien BPJS PBI, rujukan RSUD Budhi 
Asih Jakarta, klinik bedah syaraf dengan 
diagnosa  tumor otak dengan keterangan 
dirujuk ke wilayah Purwokerto atas 
permintaan keluarga, tidak ada rujukan 
aplikasi BPJS cabang setempat. 

Datang 
langsung 
 
 

‐ Sesuai prosedur BPJS Rujukan APS tidak dijamin 
BPJS. 

‐ Mengkoordinasikian dengan pihak BPJS menyetujui 
untuk 1X pelayanan pada tanggal 09 Februari 2016 
tertanda ibu Fitria. 

   Keterangan : KK dan KTP hilang .BPJS faskes I : 
FAIRI (JST) wilayah Jakarta. 

   Penyelesaian : 
   Keluarga pasien diberi penjelasan dengan baik-

baik.Untuk pemeriksaan selanjutnya harus sesuai 
dengan prosedur BPJS.Keluarga pasien dapat 
menerima penjelasan. 

2. SELASA 
02 FEB 2016 
PKL 10.00 -
10.30 WIB 

- Masukan / saran dari keluarga pasien 
bedah syaraf untuk kebersihan kamar 
mandi depan klinik bedah syaraf supaya 
ada petugas yang sering untuk 
membersihkannya. 

Datang 
langsung 

‐ Koordinasi dengan cleaning service (bag. Rumah 
tangga).Dari hasil koordinasi agar wilayah tersebut 
untuk selalu dipantau, petugas  agar lebih sering  
membersihkan. 

‐ Pihak RSMS menyampaikan terimakasih atas 
masukan / saran nya. 

‐ Pihak RSMS menyampaikan permohonan maaf atas 
ketidak nyamanan tersebut, karena pada saat itu 
pasien bedah syaraf sedang banyak sehingga 
intensitas penggunaan kamar mandi  otomatis 
menjadi sangat  sering. 



3. SELASA 
 02 FEB 

2016 
PKL 11.00 -
11.30 WIB 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keluarga pasien ruang Dahlia, ruang 
Cendana, Ruang Flamboyan, komplain 
tentang peraturan anak usia  dibawah 8 
tahun tidak boleh masuk keruang 
perawatan, karena ada karyawan yang 
membawa anak kecil dan boleh masuk. 
 

Datang 
langsung 

‐ Konfirmasi kepada security untuk mencari tau / 
menanyakan karyawan yang membawa anaknya 
masuk keruang perawatan. 

‐ Setelah mendapat informasi dari security, pihak 
RSMS menjelaskan kepada keluarga pasien bahwa 
karyawan tersebut ( petugas farmasi ) sedang 
menjalani cuti dan harus ke kantor dulu /instalasi 
farmasi rawat inap karena ada keperluan, dan tidak 
masuk keruang perawatan. 

‐ Keluarga pasien tidak dapat menerima penjelasan 
dan menyampaikan bahwa peraturan harus  berlaku 
untuk siapa saja 

4. RABU 
17 FEB  

2016 
PKL 10.30 - 
11.00 WIB 

TN.NN 
purwokerto  
Utara 

Pasien datang untuk imunisasi. Prosedur 
pelayanan di RSMS harus melalui  
pemeriksaan dokter anak terlebih dahulu 
sebelum diimunisasi.Pasien  untuk 
menunggu dokter  yang pada saat itu 
double jadwal dengan visite jadwal dr. 
Supriyanto ( dokter sudah praktek di poli 
karena sudah selesai  ditinggal ke ruang 
melati dulu visite dan akan ke klinik lagi ) 

Datang 
langsung 
 

Mengkonfirmasikan ke poli anak, keluarga pasien 
mendapatkan penjelasan petugas klinik anak, petusas 
juga menghubungi dokter untuk  segera ke klinik anak. 
Keluarga pasien membatalkan untuk imunisasi. 

5. KAMIS 
18 FEB 2016 

TN.LK 
Perwakilan 
pasien rawat 
jalan. 

Memberikan masukan agar kamar mandi 
yang berlokasi di dekat ruang tunggu 
apotek rawat jalan untuk selalu dijaga 
kebersihannya agar tidak menimbulkan 
bau yang mengganggu kenyamanan 
pasien dan keluarga pasien yang sedang 
menunggu antrian obat. 

Datang 
langsung 

Masukan diterima oleh petugas informasi untuk segera 
melanjutkan kepada unit  kerja terkait agar segera 
ditindak lanjuti. 

6. JUMAT 
19  FEB 

2016 
PKL 13.00 -
13.30 WIB 

Kel pasien NY. 
DJ 
KEBUMEN. 

Keluarga pasien ibu Djohariyah yang 
sedang dirawat diruang bougenvil dengan 
diagnosa ca mamae (pasien Dr. Lopo), 
menanyakan kenapa tindakan operasi 
yang sudah dijadwalkan di tunda. 

Datang 
langsung 

Setelah dikonfirmasikan ke ruang bougenvil, 
keterangan yang didapat adalahpenundaan operasi 
karenakondisi pasien  yang menurun (tensi, HB, dll) 
sehingga tidakmemungkinkan untuk dilakukan tindakan 
operasi sampai kondisi pasien stabil. Petugas ruang 
bougenvil sudah menyampaikan dan menjelaskan 
kepada keluarga pasien  akan tetapi keluarga pasien 



tersebut belum menyampaikan kepada anggota 
keluarga yang lain. 

7. RABU 
24 FEB 2016 
PKL 11.00 -
12.00 WIB 

TN .MM 
d/a.  
PUWOKERTO 
No Telp. 0281 
65XXX 

Pasien rutin RSMS (syaraf, THT, 
hipertensi, urologi) hari ini melakukan 
kontrol ke klinik urologi, komplain 
menanyakan kenapa prosedur dimasing-
masing poli klinik berbeda-beda,tidak 
simpel dan cepat dalam penyelesaian 
ADM setelah pasien selesai pemeriksaan 
dokter. Misalnya : 
1) Poli syaraf pelayanan cepat, setelah 
pasien    selesai periksaan oleh dokter  
segera dibuatkan surat kontrol apabila 
dokter menginstruksikan, serta 
memberikan resep untuk langsung ke 
apotik. 
2) Poli DM dan Poli penyakit dalam, 
pelayanan lama.dokter berpindah – pindah 
dari poli dalam ke poli DM.Pasien (Bpk 
Yusi ) menanyakan “Dokter yang lain 
kemana?” 
3) Dr. Arinton apabila sedang melakukan 
pemeriksaan pasien, sebentar – sebentar 
melihat jamsehingga tidak fokus pada 
pasien. 
4) Telepon rumah sakit tidak bisa 
dihubungi,  agar segera di tintak lanjuti. 

Dtang langsung Mengkonfirmasikan kepada kpala instalasi rawat jalan 
dan poli klinik terkait akan di evaluasi, agar selanjutnya 
dapat meningkatkan pelayanan .Serta melanjutkan 
masukan yang lain kepada unit terkait untuk segera 
menindak lanjuti.Pasien dapat menerima penjelasan 
dari petugas dan menghendaki agar pada kunjungan 
berikutnya peleyanan sudah sesuai dengan yang 
diharapkan. 

 

 

 

 



LAPORAN KOMPLAIN BULAN MARET 2016 

 
NO 
 

 
HARI DAN 
TANGGAL 

 

 
NAMA DAN 

ALAMAT 

 
SARAN / KOMPLAIN 

 
MEDIA 

 
TINDAK LANJUT 

1. KAMIS  
10 MAR 

2016  
PKL 10.50 -
12.30 WIB 

TN. KRIS 
Purwokerto 

Pasien JAMKESDA (KBS) rutin 
memeriksakan ke klinik VCT kurang lebih 
6 tahun dan menggantungkan 
kesehatannya pada obat.  
Komplain : 

‐  Keberatan dengan persyaratan 
KBS yang     harus di foto copy 
sebanyak lima lembar, padahal 
dulu hanya empat lembar. 

‐ Pelayanan dr. Hermono yang 
kurang ramah, kurang care /empati 
kepada pasien dan keluarga 
pasien. 

‐ Tidak mendapat resep THP yang 
biasanya didapat pasien dengan 
dokter lain di klinik yang 
sama.Dokter memberi  alasan 
tidak memberikan resep tersebut 
karena peraturan yang dapat  
memberikan resep tersebut hanya 
dokter  spesialis  kesehatan jiwa 
(karena obat tersebut sejenis obat 
penenang). 

Datang 
langsung 
 
 

‐ Mengkonfirmasikan ke poli VCT, dokter sudah 
menjelaskan bahwa peraturannya dokter umum 
tidak diperbolehkan memberi resep tersebut,  yang 
bisa memberikan resep tersebut adalah dokter 
spesialis kesehatan  jiwa. 

‐ Konfirmasi kepada Bu Darmini, Pasien mendapat 
penjelasan  tentang peraturan tersebut dan memberi 
solusi untuk periksa ke klinik kesehatan jiwa dengan 
persyaratan yang baru atau seperti pada saat 
kontrol di klinik kesehatan jiwa ( jadwal senin, selasa 
dan rabu) 

‐ Pasien dapat menerima dan mendapat 
kebijaksanaan satu kali pelayanan, di konsultasikan 
ke klinik syaraf  pada waktu itu jadwal dokter Tutik  
dengan di dampingi ibu Darmini. 
 



2. SENIN 28 
MARET 2016 

TN.PJ 
d/a DUKUH 
WALUH, 
KEMBARAN. 

Keluarga menghendaki untuk menengok / 
besuk pasien yang sedang dirawat di 
ruang Supardjo rustam II kamar 202, 
diluar jam kunjungan yang telah di 
berlakukan di RSMS. Sdangkan keadaan 
pasien tidak dalam keadaan kritis. 

Datang 
langsung 

‐ Mengkonfirmasikan kepada petugas Ruang Suparjo 
rustam, dan didapat informasi bahwa pasien dalam 
kondisi stabil / baik, sehingga salah seorang dari 
anggota keluarga diizinkan masuk untuk 
menandatangani surat inform consent, karena 
anggota keluarga yang pada saat itu menunggu 
pasien tidak bersedia menandatangani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN KOMPLAIN BULAN APRIL 2016 
 

 
NO 
 

 
HARI DAN 
TANGGAL 

 

 
NAMA DAN 

ALAMAT 

 
SARAN / KOMPLAIN 

 
MEDIA 

 
TINDAK LANJUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIHIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIHIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIHIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIHIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIHIL 

 



LAPORAN KOMPLAIN BULAN MEI 2016 

 
NO 
 

 
HARI DAN 
TANGGAL 

 

 
NAMA DAN 

ALAMAT 

 
SARAN / KOMPLAIN MEDIA 

 
TINDAK LANJUT 

1. SELASA 
03 MEI 2016 
PKL 10.30 

WIB 

TN.DD 
BATUR ADEN 
 

Pasien berobat hari senin, tanggal 02 mei 
2016 ke klinik kulit dan kelamin, karena 
pasien akan ada jam mengajar pada pukul 
11.00 maka setelah pemeriksaan pasien 
langsung pulang. Resep obat  tidak 
dimasukkan ke apotik. Sebelumnya saat 
akan mendaftar, pasien minta diantrikan 
terlebih dahulu dalam pendaftaran dan 
pemeriksaan dokter (sudah dibantu 
petugas informasi dan pendarftaran). Hari 
selasa tanggal 03 mei 2016 datang 
kembali untuk menyerahkan resep dan 
pengambilan obat, karena sistem 
pelayanan obat BPJS di RSMS berlaku 
satu hari (yaitu pada waktu pasien 
tersebut berobat).Sehingga tidak dapat 
dilayani pada hari yang lain, kecuali resep 
telah masuk di apotik. Pasie tidak dapat 
meneroma penjelasan dan tetap meminta 
mendapatkan obat, dengan alasan tidak 
ada pemberitahuan tentang hal tersebut. 

Datang 
langsung 

‐ Mengkonfirmasikan dengan bu Darmini, dr. Vero, 
bpk Khaerun, dan  ibu Widi.Keputusannya adalah 
pasien tetap tidak dapat menerima obat. Dan obat 
untuk pasien tersebut dibeli pribadi oleh bu Darmini. 

 

2. SABTU  
07 MEI 2016 
PKL 09.00 

WIB 

TN. JG  
SOKARAJA 

Pasien rutin terapi dari dokter spesialis 
saraf, merasa kecewa / tidak puas dengan 
pelayanan rehabilitasi medik yang tidak 
teratur, kacau birokrasinya, nomor antrian 
untuk pemeriksaan dokter sering tidak 
urut, pasien sering dilewati nomer 
antriannya tanpa alasan (tidak ada lembar 
skrining) dan harus kesana kemari untuk 

Datang 
Langsung 

‐ Mengkonfirmasikan kepada bu Darmini, koordinasi 
pada bidang terkait untuk dokter pengganti . Namun 
belum ada keputusan sampai pasien pulang 
(dibatalkan). 

‐ Pasien sudah diinformasikan untuk datang besok 
biaya pendaftaran akan kami tanggung, pasien 
mengerti  dan memaklumi. 

 



pelayanan administrasi walaupun masih 
dalam satu ruangan, terutama pada saat 
jadwal dr. Massita. Hari ini, sabtu  07 mei 
2016 sudah antri dari jam 06.00 WIB, 
sudah daftar antri di IRM sampai jam 
09.00WIB. Tiba-tiba pendaftaran 
dibatalkan karena dr. Massita tidak bisa 
datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. 
Mohon segera di tindak lanjuti  agar 
pelayanan pasien  lebih baik dan 
memuaskan. 

3. SELASA 
10 MEI 2016 
PKL 10.00 

WIB 
 

TN. MH  
DUKUH 
WALUH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasien rutin klinik jantung kontroll dengan 
nomor  
antrian pendaftaran no.98, saat sampai di 
loket pendaftaran  no 07, petugas 
menyarankan untuk foto copy BPJS dan 
KTP terlebih dahulu swambil 
pendaftarannya diproses, dan mendapat 
nomor antrian untuk periksa  dokter no 30, 
setelah sampai di klinik jantung 
menemukan sesama pasien  yang  nomer 
antrian 102 tetapi nomor antrian untuk 
periksa dokter no 26, pasien  tersebut 
tidak dapat menerima. 

Datang 
Langsung 

‐ Mengkonfirmasikan kepada petugas pendaftaran,  
dan didapatka keterangan bahwa nomor antrian 
dokter berdasarkan sistem on line dimasing-masing 
loket, karena loket pendaftaran ada 12 loket, bisa 
terjadi  pada saat bersamaan ada pasien  mendaftar 
ke klinik yang sama di loket yang lain. 

‐ Pasien mendapatkan penjelasan dari petugas loket 
pendaftaran, perawat poli jantung  / ibu Reni tentang 
sistem pendaftaran. Pasien tidak dapat menerima  
penjelasan dan tetap meminta untuk didahulukan 
pemeriksaan, sehingga pasien langsung ditangani 
dan pendapat resep.  

4.  RABU 
11 MEI 2016 
PKL 15.30 

WIB 
 

TN.MA 
 
PURBALINGG
A 

Pasien Klinik Bedah Urologi merasa tidak 
nyaman karena pasien banyak sekali 
berjubel ruang tunggu tidak atau kurang 
memadai sempit atau kurang luas dekat 
sekali dengan kamar mandi mohon 
perbaikan dan segera di tindak lanjuti agar 
pasien nyaman berobat di RSMS  

Datang 
Langsung 

‐ Masukan atau saran langsung diteruskan pada 
humas dan Kabag Umum untuk segera di tindak 
lanjuti  

‐ Pasien dapat menerima penjelasan dan menunggu 
tidak lanjut untuk perbaikan  

5. RABU  
18 MEI 2016 
PKL 10.30 

WIB 

TN.TGH 
d/A Wonosobo 
 

Pasien datang keRSMS untuk berobat 
dengan pembiayaan pribadi atau 
umum.mengadukan pelayanan .loket 
pendaftaran pasien umum yang lambat 

Datang 
Langsung 

‐ Konfirmasi loket pendaftaran umum, kajadian itu 
memang benar dikarenakan ada lonjakan pasien 
pemeriksaan ke TPK untuk persyaratan  masuk 
POLRI. Sedangkan dokter kesehatan jiwa RSMS 



dan yang bersangkutan dengan nomor 
antrian 102 tapi diloncati nomor yang lebih 
besar  

sedang cuti besar dan digantikan dengan dokter tamu 
yang jadual dan jam pelayanannya terbatas sampai 
pukul 11. 00 WIB sementara untuk pemeriksaan 
terseubut di RSUD Banyumas Saat ini sedang 
terkendala dengan reagen yang habis ( untuk 
pemeriksaan laborat Napsa). 

‐ Pasien mendapat konfirmasi atau penjelasan dan 
dapat menerima penjelasan yang disampaikan  oleh 
Kasubbag REKMED. 

6 KAMIS 
26 MEI 2016 
PKL 10.30 

WIB 
 

TN.HSN  
 

Keluarga pasien mengkonfirmasikan atau 
menanyakan batas waktu penyerahan 
persyarartan BPJS NON PBI dan 
jamkesda kab banyumas untuk anak baru 
lahir dari ibu peserta BPJS PBI ( 2 kali 24 
jam). Bayi dirawat diruang melati karena 
keluarga pasien merasa tidak diberi tahu 
hal tersebut sehingga pasien tidak dapat 
mengajukan jaminan pembiayaan 
jamkesda maupun BPJS NON PBI yang 
baru didaftarkan karena sdh terlambat 
persyaratannya  

Datang 
Langsung 

‐ Konfirmasi petugas admin ruang melati dan benerkan 
ada pasien tersebut tetapi keluarga pasien sdh 
dijelaskan tanpa konfirmasi keluaraga pasien 
mengurus jamkesda tetapi terkendala kartu keluarga 
yang belum jadi dan tanggal 25 Aspril keluarga 
mengurus BPJS NON PBI ( langsung jadi ) tetapi 
sudah tidak bisa untuk jaminan membiayaan karena 
sudah lewat batas waktu. Keluarga sudah 
menandatangani  perjanjian perawatan bayi dengan 
biaya pribadi. Pasian masuk memalui IGD tanggal 17 
April 2016. Rujukan Puskesmas Pekuncen Post Lahir 
Normal tanggal 16 April 2016, ibu dirawat diruang 
flamboyan dengan jaminan pembiayaan BPJS PBI 
dan bayi dirawat diruang melati dengan berat badan 
2,4 kg 

‐ Keluarga pasien dapat penjelasan kermbali oleh 
Admin ruang melati dan datpat meneriman 
penjelasan. 



7. SENIN 
30 MEI 2016 

Pkl. 10.00 
WIB 

TN.HD 
Bumiayu 

‐ Pasien rutin klinik kesehatan Jiwa 
dengan jaminan pribadi mengusulkan 
pasien tetap bisa keklinik. Walaupun 
dengan dokter umum karena dokter 
spesialis kesehatan jiwa berhalangan 
hadir, sebelumnya bisa kenapa 
sekarang tidak bisa ? 

‐ Kepada petugas apotik agar lebih ramah 
dan dapat menjelaskan kembali apabila 
ditanya aturan minum obat. Jangan 
menjawab  “Kan Sudah Ada Tulisannya “ 

 
 

Datang 
Langsung 

‐ Konfirmasi petugas Apotik untuk segera di tindak 
lanjuti dan konfirmasi kepada IRJA untuk peraturan 
pelayanan Rawat Jalanb di Poli Klinik harus dengan 
Dokter Spesialis tidak diperbolehkan Dokter Umum 
kecual;i pelayanan Dokter Jaga di IGD. 

‐ Pasien mendapat penjelasan dan dapat menerima 
tentang peraturan tersebut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN KOMPLAIN BULAN JUNI 2016 

 

NO 

 

 

HARI DAN 
TANGGAL 

 

 

NAMA  
DAN ALAMAT

 

SARAN/KOMPLAIN MEDIA 

 

TINDAK LANJUT 

1. SABTU  
04 JUNI 

2016 
PKL 07.20 

WIB 

TN.AG 
PURWOKERT
O 
 

Keluarga pasien a/n Bapak Muhajir di 
Ruang Kenanga no 3 menyampaiakn 
komplain terhadap pelayanan yang tidak 
sesuai SOP dan sikap yang tidak 
menyenangkan dari perawat pada hari 
jumat tanggal 3 Juni 2016. Mohon untuk 
ditindak lanjuti segera. 

‐  ‐ Konfirmasi kepada Ibu Darmini selaku Kepala IRNA 
II dan bagian HUMAS RSMS dengan Bapak 
Parsono (melampirkan copy bukti surat pengaduan) 
untuk segera  ditindak lanjuti. Pihak RSMS telah 
menindak lanjuti komplain tersebut dan sudah 
disampaikan kepada keluarga pasien. 

2. SELASA  
14 JUNI 

2016 

TN. ARJ 
PURWOKERT
O 

Terkait masalah grouping INA CBG’s 
persalinan caesar akan tetapi keluar 
grouping menjadi normal sehingga tarif 
menjadi turun. 

Yang diharapkan Include Caesar maka 
output caesar (sesuai kondisi) 
Berdasarkan Surat Edaran Kemenkes No. 
HK.03.03/MENKES/63/2016 tentang 
pedoman penyelesaian permasalahan 
klaim INA CBG dalam penyelenggaraan 
JKN pada lampiran. 

 Petugas (Zahra)  telepon ke Bapak Kayun kemudian 
disampaikan ke Tim NCC (CC Pak Gandi). Pak Gandi 
menelpon petugas (Zahra) hari rabu jam 13.00 : SE 
menguatkan permenkes 27/2014 juknis INACBG.Jika 
ada penyulit apapun ditindak Sc digrouping vaginal 
maka  Sc jadi.Sore jam 16.55 petugas (Zahra)  telpon 
pak Gandi (di rekam) : konfirmasi ulang bersama koder 
geriyatri. Sehubungan dengan  adanya SE 0303/2016 
maka kode 082 (Sc) dapat menjadi dx utama dengan 
penyulit apapun yang menyebabkan proses grouping 
hasilnya  persalinan vaginal menjadi Sc. 

 

Pertemuan dengan pihak RSMS dan perwakilan BPJS. 
Hasil pertemuan sementara belum menemukan 



penjelasan yang berdasarkan surat edaran kemenkes 
2016 tentang penjelasan permasalahan grouping  INA-
CBS. 

 

Kaidah koding RSMS sesuai dengan peraturan menteri 
kesehatan RI nomor 27 th 2014 tentang petunjuk teknis 
(INA-CBG), dengan adanya  SE nomor  HK 
03.03/MENKES/63/2016 

Pedoman penyelesaian masalah klaim INA-CBG 
Dalam penyelenggaraan JKN point f kasus no 56. 

‐ Dalam permenkes : penyulit menjadi  diagnosis 
utama pada pasien Sc menjadi diagnosis utama jika 
penyulitnya KPD 

‐ Untuk permasalahan deskripsi hasil grouping Sc, 
tetapi persalinan pervagina itu kebijakan NCC (tim 
casemik) 

 

RSMS sudah melakukan pengkodean dx sesuai 
dengan kaidah koding dan verifikasi juga dengan tim 
internal BPJS RSMS. 

‐ Dx utama hasil groupingnya menjadi prosedur OP 
pembedahan Sc. 

 

Pada hari sabtu tanggal 18 juni 2016 telah dilakukan 
pertemuan dengan pihak RSMS (ibu Nurekta), telah 
dihasilkan berupa : 



1. Permohonan penjelasan tarif klaim INA-CBG 
kepada NCC kemenkes di jakarta, dari  direktur 
RSMS  (Dr. Haryadi ) 

2. Menginfokan lebih lanjut apapun hasil jawaban dari 
NCC kemenkes. 

3. Telah diserahterimakan selisih biaya  persalinan 
cesar sesuai dengan SE kemenkes no. 
03.03/menkes/03/2016. 

4. Sepakat akan dikomunikasikan lebih lanjut apabila 
kemudian terdapat  audit yang terkait kasus ini. 

5. Sepakat untuk tidak mempublikasikan kasus ini 
kepublik sebelum diperbolehkan oleh ECC 
Kemenkes  
 

3. SELASA 
14 JUN 2016 
PKL 12.30 – 
13.00  WIB 

NY.LA 
Purwokerto 

Pasien Rutin Klinik VCT ( Suami, Istri) 
mohon untuk penggilan obat, laboratorim 
dll. Untuk tidak menyebutkan asal 
Polikliniknya, pasien merasa malu dan 
merasa diskriminasi.  

‐  ‐ Konfirmasi case manajer IRJA, serta unit terkait 
untuk segere di Tindak lanjuti dan dilaksanakan. 

‐ Pasien dan keluarga dapat menerima penjelasan 
dan memohon maaf ( terselesaikan). 

4.  SABTU 
18 Juni 2016 
Pkl. 10.00- 
10.30 

TN.SS 
BANYUMAS 

Pasien Post Rawat Inap Ruang Soeparj
Rustam Masuk Tanggal 8 Juni 2016 Pulan
Tgl 11 Juni 2016, Saat kontrol diklinik sara
tangal 18 Juni 2016 dan mengambil hasil C
Scan diradioterapi, ternyata hasil sdh ad
yang mengambil, tetapi keluarga merasa blm
mengambil. Keluarga pasien manyayangka
kenapa sampai terjadi seperti itu, karen
dokumen medis penting untuk konsultas
dokter . 

‐  ‐ Keluarga direprintkan hasil Ct Scan lagi untuk 
konsultasi dokter, akan tetapi menghendaki untuk 
segera di temukan atau dikembalikan yang aslinya. 

‐ Konfirmasi ruang radiologi dan ruang suparjo rustam 
untuk melacak yang mengambil                ditemukan 
kesalahan pengetikan nama yang mengambil 
kebetulan hasil sdh diserahkan kepada keluarga ( 
tanda terima B. Hasni)  

‐ Konfirmasi lewat telpon diterima B. Hasni Pukul 12.30 
smpai 12.45, dapat menerima penjelasan dan sdh 
clear dapat menerima hasil reprint Ct Scan akan 
tetapi ibu hasni mash merasa yang diserakan hasil 
CT Scan lama. 



‐ Konfirmasi lagi kepada Bu Karolin dan akan ditelpon 
kembali untuk pengecekan. 

5.  RABU 
22 Juni 2016 
Pukul 07.45 

– 08.00  
 

 

TN.MR 
BANYUMAS  

1. Untuk pasien kotrol rutin , saya 
mengharapkan untuk tidak perlu 
rujukan dari puskesmas atau doktrer 
keluarga  karena sudah ditangga ni 
secara rutin ol.eh Dokter rujukan ( 
RSMS ) jadi rujukan dari b awah ( 
Puskesmas) diganti srt rekomendasi 
dari Dokter Rujukan yang mengangani 
agar dibawa saat kontrol pada bulan 
depan. 

2. Wacana  kedepan untuk pasien yang 
jelas – jelas kontrol rutin tiap bulan 
saya mengusulkan langsung kepoli 
yang bersangkutan ataua yang dituju 
kemudian didaftar dipoli masing – 
masing, kemudian rekap pendaftaran 
setelah selesai dikirim kebagian 
pendaftar utama. 

‐  ‐ Sudah disampaikan kepada atasan dan sudah 
dikonfirmasikan  

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN KOMPLAIN BULAN JULI 2016 

 
NO 
 

 
HARI DAN 
TANGGAL 

 

 
NAMA DAN 

ALAMAT 

 
SARAN / KOMPLAIN  

MEDIA 
 

 
TINDAK LANJUT 

1. KAMIS 
14 JULI 2016 
PKL 13.00 

BPK.  SDM 
KEL. PASIEN 
IBU NWM 
WANGON 

Pasien JAMKESDA Kabupaten Bayumas ( 
KBS ) diagnosa FR Cellum Femur Sin. 
Periksa hari rabu 29 Juni 2016 dengan dr. 
Bambang,Sp Bo dan akan dijadalkan 
dilakukan tindakan operasi pemasangan 
alat AMP ( penggantian Ronggaa sendi ) 
dengn arga alat kurang lebih 30 juta ( tidak 
dijamin jamkesda ) dan dijadwalkan 
setelah lebaran hari raya idul fitri karena 
meunggu pengadaan alat tersebut, karena 
distributor baru aktif kembali tanggal 11 juli 
2016. 
Kamis 14 juli 2016 pasien memeriksakan 
kembali  ke poli ortopedi dengan dr. Aris, 
Sp Bo dan langsung masuk rawat inap, 
dijadwalkan operasi tindakan pemasangan 
AMP dengan harga 9 juta. Pihak keluarga 
pasien mempertanyakan perbadaan harga 
alat yang besar antara dr. Babang dan dr. 
Aris, serta jadwal yang berbeda. Karena 
menuggu jawal operasi, menyebabkan 
pasien luka punggung akibat dari pasien 
tidur terus menerus tidak bergerak. 

Datang 
langsung 

‐ Mengkonfirmasikan kepada kepala IRNA ( Bu 
Darmini ) serta perawat ruang seruni, da 
menjelaskan kepada keluarga pasien bahwa alat 
tersebut memang mahal, tidak dijamin oleh 
jamkesda. dan  harus memesan terlebih dahulu 
sehingga tidak bisa langsung  dilakukan tindakan 
operasi. 

‐ Sabtu tanggal 16 Juli pkl 14.00 WIB Bapak 
Sudarmono datang kembali ke ruang tindak 
pengaduan utuk memperoleh informasi tindak lanjut 
masalah yang telah diadukannya.Petugas 
menghubungi Bu darmini agar dapat menemui 
Bapak Sudarmono, dan melanjutkan kepada kasie 
pelayanan rawat jalan ( dokter Veronika ). 

‐  Seni tanggal 8 Juli 2016 dr. Veronika mendamping 
dr. Aris untuk menghadap Bapak direktur RSMS => 
Terselesaikan. 

 
 
 
 

2. SENIN 
19 JULI 2016 
PKL 13.00 

KELUARGA 
PASIEN IBU 
ST 
KADIPATEN 
SELOMERTO 

Pasien BPJS Non PBI yang  berobat ke 
Poli klinik penyakit dalam,  dengan nomor 
antrian obat nomor 69. Menanyakan 
nomor antrian obat yang dilewati sampai 
beberapa nomor ( dari nomor antrian 68 
langsung ke nomor 76 ). Pasien 

Datang 
langsung 

‐ Mengkonfirmasikan ke Instalasi Farmasi rawat jalan, 
bahwa nomor antrian obat.Dan diperoleh iformasi 
bahwa nomor antrian obat 69 sampai dengn nomor 
75 masih belum lengkap, sambil menunggu 
dilengkapi  agar mempercepat pelayanan maka 
nomor berikutnya yang obatnya telah siap di 



menanyakan kenapa bisa seperti itu? dahulukan. 
‐ Keluarga pasien telah mendapat penjelasan dan 

meminta untuk diantarkan ke farmasi untuk 
mempercepat pelayanan.Setelah sesampainya di 
Farmasi ternyata obat pasien tersebut sudah selesai 
dan nomor antrian pun telah dipanggil. 

3. RABU  
27 JULI 2016 

BPK STT  
SOKARAJA 
WETAN  

Mohon agar petugas tenaga apotik untuk 
ditambah, karena menurut beliau 
nampaknya sudah over load, pasien yang 
disabel dan sakit sangat kasihan. Pada 
pukul 14.30 pasien yang mengantri obat 
masih sangat banyak, lebih lama 
menunggu atrian obat dari pada antrin di 
poli.  

Datang 
langsung 

‐ Petugas mengucapkan terimakasih kepada pasien atas 
saran dan masukkannya, dan langsung diteruskan 
kepada HUMAS dan tim kompain untuk segera ditindak 
lanjuti. 

4.  JUMAT 
29 JULI 2016 
PKL 08..00 

 

BPK. SMY 
KELUARGA 
PASIEN 
a/n TNM 
KALIMANAH, 
PURBALINGG
A 

Keluarga pasien menyampaikan komplain 
tentang pelayanan rehabilitasi medik, yang 
tidak memuaskan. Pasien BPJS non PBI 
berobat rabu 27 juli 2016 ke poli anak dan 
konsul rehabilitasi medik, djanjikan 
petugas dilakukan tindakan pukul 11.00 
WIB, sampai pukul 12.30 WIB belum ada 
tindakan terapi. Karena anak rewel maka 
keluarga membatalkan KONSUL,dengan 
melapor kepada petugas RM (sudah ada 
pelayanan di klinik anak ). Jumat 29 juli 
2016 pasien datang kembali untuk 
melanjutkan terapi, karena baru menjalani 
pelayanan dua hari yang lalu di klinik 
anak, maka BPJS belum bisa digunakan 
di klinik yang sama. Pasien bersedia terapi 
dengan biaya pribadi (pasien umum ), 
sampai pukul 09.30 WIB belum ada dokter 
fisioterapi ( dr. Wati ). Sedangkan pasien 
rewel karena telah lama menunggu. 

Datang 
langsung 

‐ Mengkonfirmasikan ke Instalasi Rehab medik dan Ka 
IRJA (Ibu Subri ), untuk segera menindak lanjuti. 

‐ Menghubungi dr. Wati agar segera hadir. 
‐ Dokter sudah hadir, pasien dapat menerima 

penjelasann dan kembali ke instalasi rehabilitasi 
medik. 



LAPORAN KOMPLAIN AGUSTUS 2016 

 
NO 
 

 
HARI DAN 
TANGGAL 

 

 
NAMA DAN 

ALAMAT 

 
SARAN / KOMPLAIN MEDIA 

 

 
TINDAK LANJUT 

1. Senin 01 
Agustus 
2016 PKL 
10.30 Wib 

 

Mr.GLN 

 

Kel pasien menyampaikan terimakasih 
pelayanan di RSMS sudah semakin 
membaik & memberi masukan / saran :  

‐ SOP untuk tindakan ( pasang infus / 
suntik ) di masing-masing ruangan ada 
& terlihat. 

‐ Meningkatan SDM agar lebih empati 
dalam melakukan tindaka  (lebih halus 
) agar pasien tidak trauma dan nyaman 
selama dlm pengobatan.                          

‐  Sosialisasi kepada keluarga pasien / 
penunggu pasien tentang cairan infus 
habis untuk segera lapor petugas, 
menurut beliau karena untuk 
menghindari / mencegah banyak udara 
yg msk yg berakibat fatal bagi pasien, 
sedangkan petugas tidak selalu 
berkeliling.   

‐ Dokter masih kurang mendengarkan 
keluhan pasien / keluarga 
pasien.Harapan kedepannya ada 

Datang 
langsung 

Telah di sampaikan kebidang Sarpras dan instalasi 
Ambulan untuk penggunaan ambulan dengan 
menggunaan BPJS supaya tidak ada perbedaan 
sehingga pasien tidak bingung. 

 

 

 

 

 

 



tindak lanjut / respon dari dokter.             

‐ Penerapan sanksi atau teguran kepada 
pengunjung yang tidak disiplin masih 
kurang ( Misalnya masih banyak 
pengunjung / kel pasien yang merokok 
dilingkungan RS, diharapkan bisa di 
kenai sanksi sesuai peraturan yang 
berlaku ).    

‐ Menanyakan biaya ambulans ke RS 
Sarjito Rp 2,2 juta dg kronologis 
awalnya peugas ruang suparjo rustam 
menyampaikan biaya di jamin BPJS, 
kemudian petugas kembali 
menyampaikan bahwa biaya ambulan 
tidak dijamin BPJS. Setelah diadakan 
rapat dg petugas kendaraan  dinas & 
keluarga paine (kakak pasien ) didapati 
biaya Rp 2,7 juta ( Rp 500.000 biaya 
perawat pendamping ) dan  tidak 
dijamin BPJS. Sedangkan biaya 
ambulans pulang dari RS Sarjito Rp 
2,1 juta  kenapa ada perbedaan?    

‐ Mohon tindak lanjut & mohon tidak ada 
dampak atau diskriminasi  bagi pasien / 
keluarga pasien dari tindak lanjut 
komplen / permasalahan yg telah di 
sampaikan.                                              



2. Jum'at 19 
Agustus 
2016 PKL 
11.00 WIB 

Ny. NEL Pasien pulang hari minggu post rawat inap 
ruang soeparjo rustam atas tidak puas 
saat periksa klinik paru denga dr. indah 
rahmawati. Kelurga pasien belum puas 
saat  berkonsultasi / minta penjelasan 
hasil SITOLOGI CAIRAN PLEURA yang 
disarankan menunggu karena dokter 
sedang memeriksa pasien lain ( pasien no 
antrian 12 sudah selesai pemeriksaan & 
konsultasi, keluarga pasien tersebut 
masuk kembali untuk minta penjelasan 
lagi. 

Datang 
langsung 

‐ Konfirmasi kepada kepala IRJA ( ibu subriati ), tim 
komplen, kasi pelayanan rawat jalan. Selanjutnya 
sabtu 20 agustus ibu Eta bersama ka IRJA ( ibu 
subriati ) menghubungi / konfirmasi langsung 
kepada keluarga pasien. dan keluarga pasien  dapat 
menerima penjelasan. Keluarga pasien memberi 
masukan agar RSMS menambah dokter spesialis 
paru. 

‐ Hasil tindakan penunjang disampaikan langsung ke 
kel pasien    TERSELESAIKAN. 

3. Sabtu, 20 
Agustus 

2016 PKL 
12.00 WIB 

Tn. SRY 

 

 

 

 

Keluarga pasien memberi masukan / 
saran kepada petugas pendaftaran & 
permintaan maaf krn tdk membawa 
persyaratan lengkap untuk berobat 
dengan alasan tidak ada pemberitahuan 
dari petugas RS Geriatri. Masukan/saran : 

‐ Petugas pendaftaran jangan kaku 
untuk peraturan / persyaratan &  
jangan menyalahkan & memojokan 
pasien.      

‐ Mencarikan solusi dengan koordinasi / 
konsultasi ke petugas yang lebih 
kompeten / bertanggung jawab. 

‐ Kenapa dlm satu RS (RSMS & 
GERIATRI ) ada perbedaan peraturan 

Datang 
langsung 

‐ Menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih 
atas saran serta masukannya, selanjutnya telah 
diadakan / dikonfirmasikan dg kepala IRJA untuk 
dapat memberikan pelayanan kebijaksanaan 1x 
pelayanan dg menyusulkan segera fotocopy KK lewat 
fax sambil menyarankan kepada keluarga pasien 
untuk mencari berkas yang tertinggal dimobil ( 
ditemukan fotocopy KK, persyaratan kurang fotocopy 
akte kelahiran yang dapat dipakai untuk pendaftaran). 

‐ Konfirmasi ka sub bag rekam medis untuk pembinaan 
petugas loket agar lbhh baik lagi dalam menjelaskan 
segala sesuatunya & usahakan untuk mencarikan 
solusi untuk pasien melalui kordinasi dengan pihak 
terkait.  TERSELESAIKAN 



persyaratan BPJS ( srt kontrol ). 

4.  Sabtu, 20 
Agustus 
2016 PKL 
13.00 Wib 

Mr. GLN Keluarga pasien Ny. Purwita Wijayanti 
menanyakan kembali tindak lanjut dari 
masukan yang sudah disampaikan 
sebelumnya & kembali memberi masukan 
/ saran :  
- Petugas kurang komunikasi dg petugas 
lain dlm satu bangsal & juga bangsal lain 
yg berakibat pemberian obat / tindakan 
yang doble.           - Petugas masih kurang 
empati dalam melakukan tindakan.  
- Komunikasi antara dokter & dokter lain 
serta petugas yang merawat pasien 
bersama harus ditingkatkan agar tidak ada 
pasien yang seharusnya dilakukan 
tindakan oleh salah satu dokter dan harus 
dikonsultasikan ke dokter lain bisa ditindak 
lanjuti.                                                           
- Dokter & perawat masih kurang 
mendengar masukan / keluhan keluarga 
pasien.                                                           
- Pasien mendapatkan resep tidak lengkap 
sampai 2x dalam satu perawatan, setelah 
disampaikan petugas seperti tidak percaya 
walaupun pada ahirnya petugas percaya & 
menambahkan kekurangan resep obat.  
- Mohon untuk segera ditindak lanjuti 
untuk peningkatan pelayanan di RSMS. 

Datang 
langsung 

‐ Telah disampaikan kepada Instalasi rawat inap untuk 
menanggapi dan agar  lebih teliti dan empati serta 
menyampaikan permohanan maaf dan terima kasih 
atas  saran & masukannya untuk selanjutnya 
meneruskan ke Humas & tim komplen. Dan tim 
komplan segera  menyampaikan kepda ka IRNA agar 
mrnyampaikan komunikasi dengan baik supaya 
pasien memahami. 



5. Senin, 29 
Agustus 

2016 PKL 
10.30 Wib 

Tn . ASM Pasen post rawat inap ruang.flamboyan 
masuk melalui IGD rujukan puskesmas 
wangon tg 18 agustus dengan jaminan 
pembiayaan pribadi.Tgl 29 agustus kontrol 
dengan membawa RM 13 & kartu BPJS 
NON PBI aktif tg 23 agustus untuk 
digunakan sebagai jaminan pembiayaan.  
Keluarga pasien tidak bisa menerima 
kenapa RM 13 tidak bisa digunakan untuk 
persyaratan BPJS saat petugas 
pendaftaran ( ibu Wibri ) menjelaskan 
bahwa RM 13 tidak bisa digunakan karena 
saat dirawat pasien menggunakan 
jaminan pembiayaan pribadi & kartu BPJS 
baru aktif tgl 23 agustus tdk ada rujukan ( 
pasien belum mengikuti prosedur BPJS )  
Pasien tidak dapat menerima penjelasan. 

Datang 
langsung 

‐ Mengkonfirmasikan kepada ka IRJA ( ibu Subriati ), 
Kasi Pelayanan Rawat Jalan ( dr. Veronika ), BPJS 
(ibu Ganes & ibu Fitria ) ,bidan rung .flamboyan ( ibu 
Ganung & ibu Evi ) pasien tetap tidak dapat 
menerima penjelasan.         

‐ Keputusan bersama BPJS acc 1x pelayanan 29 
agustus 2016 oleh ibu Fitri & ibu Ganes  
TERSELESAIKAN 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN KOMPLAIN BULAN SEPTEMBER 2016 

 
NO 
 

 
HARI DAN 
TANGGAL 

 

 
NAMA DAN 

ALAMAT 

 
SARAN / KOMPLAIN 

 
MEDIA 

 
TINDAK LANJUT 

1. KAMIS, 08 
SEPTEMBE

R 2016 
(PKL. 14.00-

14.30) 

1. BP.MC  
    LUMBIR 

KR. GUDE   
2. MM 
    MAOS 

CILACAP 
3. NY. NDU 
    d/a. 

KEBUMEN 
7/2 
BATURRAD
EN 

4. SUTIJO  
PURBALING
GA  

5. TN.SH 
  BERKOH     
    (Perwakilan 

Pasien             
Rehab  
Medik)         

‐ Pasien Rehabilitasi Medik sering kecewa 
karena tidak mendapatkan pelayanan 
terapi , dikarenakan adanya pembatasan 
jam pelayanan Rehabilitasi medik 
(petugas tidak bersedia menyelesaikan 
pelayanan kepada pasien disaat jam 
pulang). 

 
‐ Pelayanan penunjang seharusnya dapat 

melayani pasien setelah selesai 
pemeriksaan pasien di poli klinik 
sebelumnya. 

 
‐ Petugas terapi kurang empati dengan 

kondisi pasien ( cacat, jarak rumah jauh, 
sudah lama mengantri ), petugas terapi 
dengan mudah menyarankan agar 
pasien untuk datang kembali pada hari 
yang lain.  

Datang 
langsung 

‐ Melanjutkan konfirmasi ke Instalasi Rehabilitasi 
medik, serta melanjutkan kepada Tim Konplain & 
Hukmas RSMS.Selanjutnya Tim Komplain  telah  
mengkoordinasikan  dan menyampaikan kepada 
Instalasi Rehab Medik (IRM) agar dalam 
memberikan pelayanan  dapat menyesuaikan 
dengan pelayanan di poliklinik.Sehingga pelayanan 
pasien lanjutan rehabilitasi  dari poliklinik dapat 
teratasi. 

 

 

 



LAPORAN KOMPLAIN BULAN OKTOBER 2016 

 
NO 
 

 
HARI DAN 
TANGGAL 

 

 
NAMA DAN 

ALAMAT 

 
SARAN / KOMPLAIN 

 
MEDIA 

 
TINDAK LANJUT 

1. SENIN, 9 
OKTOBER 
2016 
PKL. 09.00 – 
11.00 WIB 

Tn. IKS 
BUMIAYU 

Komplain tentang perawatan  pasien An. 
Wisnu oleh dr. Jhoni, Sp.B. Hendaknya 
dilakukan pemeriksaan laboraturium 
sebelum pasien dipulangkan, melihat 
kondisi pasien yang  masihbelum baik. 
Harapan dari pasien adalah agar dr. Jhoni 
, Sp.B melihat kondisi pasien. 

Datang 
langsung 

Mempertemukan keluarga pasien dengan tim komplain 
( Ibu Nurrekta ) dan Humas (Bp. Parsno ) untuk 
mendapatkan penjelasan rawat inap.Menjelaskan 
masalah tersebut setelah mengkonfirmasikan kepada 
dr. Jhoni, Sp.B. Mengkroscek dokumen medis dan unit 
terkait untuk mendapatkan informasi yang jelas  dan 
benar dari masalah tersebut 

2.  SENIN, 9 
OKTOBER 
2016 
PKL. 09.00 – 
11.00 WIB 

Tn. MOH. YNS 
LANGKAP 2/7 
BUMIAYU 

 Pasien klink paru diagnosa TB tulang, 
disarankan periksa ke klinik saraf sebelum 
jadwal kontol bulan beriutnya dokter 
pribadi faskes I tidak merujuk dengan 
alasan dapat dikonsultasikan oleh dokter 
spesialis paru kepada dokter spesialis 
saraf di Rumah Sakit tersebut. 

Datang 
langsung 

‐ Mengkonfirmasikan kepada BPJS dan klinik paru.Untuk 
prosedur yang digunakan BPJS harus dengan rujukan 
berjenjang dari faskes I merujuk ke RSUD Kabupaten 
setempat, dan selajutnya dengan rujukan plikasi BPJS 
setempat ke RSMS.Konsultasi hanya 1X 

3. SENIN, 9 
OKTOBER 
2016 
PKL. 09.00 – 
11.00 WIB 

Tn. DRY 
KAWUNG 
CARANG 2/2 
SUMBANG 

Menanyakan persyardiatan, peraturan / 
prosedur BPJS serta diagnosa dan alat 
yang dijamin oleh BPJS. 
  

Datang 
langsung 

‐ Mengkonfirmasikan kepada BPJS untuk bertemu 
langsung dengan petugas perwakilan BPJS yang ada 
di RSMS untuk mendapatkan penjelasan. 
 



4. JUMAT , 14 
OKT 2016 
PKL 11.00 

 

GANDUL MC 
TN. SHL 

HAIRUDIN  
WILAYAH 

JATENG 

Penjelasan Pasien Jamkesda ibu dan 
anak ( Persyaratan Jamkesda belum 
lengkap) 

Datang 
Langsung 

RSMS Sudah mengkonfimasikan ke HUMAS 
Kabupaten dan Dinas Kesehatan Kabupaten, 
Persoalan terserbut datang bukan dari RSMS hal itu 
disebabkan oleh yang bersangkutan ( pasien) belum 
melengkapi  persayaratan Jamkesda. 

5. SENIN, 17 
OKT 2016 
PKL. 13.00 – 
13.30 

TN.YD 
JATILAWANG 

Mohon untuk besuk pasien di ruang teratai 
dengan membawa masuk anak usia 5 
tahun karena menangis minta bertemu 
dengan ibunya yang sedang dirawat. 
 
 

Datang 
langsung 

Mengkonfirmasikan ke ruang teratai utuk menanyakan 
kondisi pasien. Pasien mendapat penjelasan dari 
kepala ruang teratai (Bu Fatimah ) yang menerangkan 
bahwa keadaan pasien stabil / baik. Sehingga tetap 
memberlakukan peraturan pelarangan anak di bawah 
usia yg telah ditentukan masuk kedalam lingkungan RS 

 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENIN, 3 
OKT 2016 
PKL 10.00 – 
11.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MR.GL 
PURWOKERT

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐ Menanyakan kembali tentang SOP untuk 
pasien pobia / ketakutan. 

‐ Sabtu, 1 okt 2016 pasien pulang rawat 
inap dari ruang dahlia, senin 3 
okt 2016 pasien masuk IGD dengan 
keluhan alergi obat antibiotik (menurut 
keluarga pasien ). Obat tersebut sudah 
dikonsultasikan kepada dr. Wahyu oleh 
perawat ruang dahlia tapi tidak bertemu  
dengan dr. Wahyu. Di IGD pasien 
menolak tindakan infus (tanda bukti 
penolakan ditada tangani oleh pasien ) 
keluarga pasien menghendaki penolaka 
hanya pada tindakan infus saja, tindakan 
lain harus tetap dlakksanakan ( cek 
laborat urin dll ). 

Datang 
langsung 

Kofirmasi ke IGD untuk dapat mempertemukan 
keluarga pasien dengan dokter jaga agar dapat 
menjelaskantentang semua prosedur tindakan medis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



7. SENIN, 24 
OKT 2016 
PKL 10.00 – 
10.30 
 
 
 
 
 
 
 

MR. GN 
PURWOKERT

O 
 

‐ Sudah tidak banyak pengunjung yang 
merokok di ligkungan RSMS, artinya 
peraturan larangan merokok telah di 
berlakukan dengan baik. 

‐ Sudah ada peningkatan kebersihan 
sehingga lingkunga menjadi lebih rapi 
dan bersih. 

‐ Lahan yang ada di lingkungan RSMS  
dapat dimanfaatkan utuk ditanami 
tanaman obat yag bisa dijadikan obat 
herbal seperti di RS Sardjito / RS lain. 
Contohnya seperti tanaman jintan, 
daunnya dapat dimafaatkan sebagai 
obat sakit perut. 

‐ Kebutuhan pendigin ruangan / AC 
masing – masing pasien berbeda. Untuk 
dapat mencarikan solusi agar kebutuhan 
masing – masing pasien dapat terpenuhi  
(pasien kedinginan dan pasien 
kepanasan berada dalam satu kamar, 
padahal berbeda kebutuhannya ). 

‐ Karena remote AC ada pada petugas, 
apabila petugas akan menambah / 
mengurangi temperatur mohon untuk 
mengkonfirmasikan dengan pasien yang 
berada didalam kamar tersebut 

Menyampaikan masukan / saran dari Mr. Glen tersebut  
kepada tim komplain dan Humas RSMS sehingga 
dapat di tindak lanjuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



LAPORAN KOMPLAIN BULAN NOVEMBER 2016 
 

NO 
 

 
HARI DAN 
TANGGAL 

 

 
NAMA DAN 

ALAMAT 

 
SARAN / KOMPLAIN 

 
MEDIA 

 
TINDAK LANJUT 

1. Rabu, 16 
November 
2016, Pkl. 
11.00 – 
11.30 

Tn. IM 
MREBET 
 PBG 

Pasien rutin DM bermaksud untuk 
berkonsultasi tentang obat, tetapi belum 
sempat menyampaikan maksudnya 
tersebut sudah ditolak oleh petugas ( 
petugas melambaikan tangan dari dalam 
ruangan menandakan penolakan ). Pasien 
pada saat itu datang jam 09.30. 
Sedangkan pasien melihat jadwal yang 
terpasang untuk konsultasi obat adalah 
jam 09.00 sampai dari jam 11.00 WIB. 
Mohon penjelasan apakah jadwal tersebut 
diberlakukan atau tidak. 

Datang 
langsung 

‐ Mengkonfirmasikan kepada Instalasi Farmasi untuk 
tindak lanjutnya, dan untuk keepannya agar petugas 
dapat menerima / menemui pasien terlebih dahulu 
untuk berkonsultasi. 

‐ Memohon maaf kepada pasien dan menawarkan 
untuk mengantarkan ke Instalasi Farmasi agar dapat 
berkonsultasi ( akan tetapi pasien tidak bersedia, 
meminta lain waktu  

‐ Terselesaikan  

2.  Kamis, 17 
Nov  
 2016 
 Pkl. 12.30 

Tn.SPE 
Alamat : Jaka 
semprna 2/3  
 

 Pasien anak dengan jaminan pembiayaan 
pribadi ( pasien umum ), pasien sudah 
mendaftar dengan melampirkan lembar 
screning, akan tetapi pasien tidak bersedia 
untuk menunggu saat menyerahkan resep 
ke loket farmasi rawat jalan. Petugas 
farmasi menjelaskan mohon agar pasien 
bersedia untuk menunggu  kurang lebih 
satu jam, karena resep untuk pasien 
tersebut adalah ramuan yang 
membutuhkan waktu. Pasien merasa 
keberatan karena beranggapan pasien 
umum tidak harus menunggu. 
 
 
 

Datang 
langsung 

Mengkonfirmasikan kepada Instalasi Farmasi. Dan 
ditindak lanjuti oleh bapak Deni, yang langsung 
meminta maaf kepada keluarga pasien tersebut, 
pelayanan pemberian obat tetap melalui proses pasti  
membutuhkan waktu, oleh karenanya pasien 
diharapkan untuk  menunggu. Untuk obat ramuan 
kurang lebih satu jam. 



3. Jumat 18 
Nov 206 
Pkl. 11.00 – 
12.30 WIB 

NY.SRM 
Pemalang 

Paien kecewa dengan petugas Fisioterapi, 
dikarenakan pasien memesan alat sudah 
pembayaran tanggal 15 November 2016. 
Dijanjikan untuk pengambilan alat pada 
hari ini, jumat 18 november 2016. 
Keluarga pasien sudah bertemu dengan 
petugas terapis ( tiga orang ) jam 08.30. 
Oleh petugas disarankan datang lagi nanti 
jam 11.00. Pada saat keluarga pasien 
datang kembali jam 11.00 petugas terapis 
sudah pulang. 

Datang 
langsung 

‐ Mengkonfirmasikan kepada petugas Fisioterapi Bp. 
Maryanto dan Ibu Warni untuk menjelaskan kepada 
keluarga pasien. Dan berusaha enghubungi petugas 
terapis yang sudah pulang untuk datang kembali 
menemui keluarga pasien. 

‐ Petugas terapis Bp. Gholan bersedia untuk datag 
kembali ke RS dan alat yang dipesan pun sudah ada / 
sudah jadi. 

 

 
4. 

Kamis, 24 
Nov 2016 
Pkl 12.30 – 
13.00 

 

‐ Ny. EK 
   
‐ Tn.TGH  
 

  Tentang pengumuman apabila dokter / 
poliklinik tutup / tidak ada playanan, agar 
lebih jelas. Dan petugas pendaftaran agar 
lebih informatif. 
‐ Petugas poliklinik agar tidak 

menyalahkan pasien, tetapi 
mencarikan solusinya apabila pasien 
menyampaikan obat sudah habis 
tetapi belum waktumya kontrol. 

‐ Agar print tinta pada label obat lebih 
jelas lagi / diperjelas. 

Datang 
Langsung 

Menyampaikan terima kasih atas saran dan 
masukkannya, untuk selanjutnya menyampaikan / 
meneruskan kepada Humas dan Tim Komplain RS 
untuk segera di tindak lanjuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Sabtu 26 nov 
2016 
Pkl. 10.15 -
10.45 

Tn.DWS 
Cilongok 

Keluarga pasien marah – marah sewaktu 
ditanyakan kelengkapan persyaratan 
BPJS, surat keterangan dari kepolisian 
karena pasien tersebut adalah  kasus 
kecelakaan lalu lintas. Menurut keluarga 
pasien, surat kepolisian sudah diserahkan 
ke IGD dan tidak ada pemberitahuan 
untuk di foto copy dan dilampirkan untuk 
pengoatan selanjutnya. 

Datang 
Langsung 

‐ Mengkonfirmasikan ke IGD untuk meminjam berkas 
da di foto copy, selanjutnya menjelaskan kepada 
keluarga pasien untuk melampirkan surat keterangan 
dari kepolisian apabila memeriksakan kembali masih 
dengan kasus yang sama. 

               
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LAPORAN KOMPLAIN BULAN DESEMBER 2016 

 

NO 

 

 

HARI DAN 
TANGGAL 

 

NAMA DAN 
ALAMAT 

 

SARAN / KOMPLAIN 

 

MEDIA 

 

TINDAK LANJUT 

1. 

 

 

 

Kamis 
01 Desember 
2016 Pkl. 
12.00 - 12.30 

Tn. SD 
 Alamat :, 
Banyumas 

Pasien poli jantung mengeluh bahwa nomer 
antrian obat rawat jalan tidak muncul di 
layar monitor, sehingga pasien tidak 
mengetahui sudah sampai nomer antrian 
tersebut. Mohon untuk ditindak lanjuti. 

Datang 
langsung 

‐ Memohon maaf dan setelah dikonfirmasi ke apotik 
rawat jalan ternyata monitor error setelah panggilan 
nomer resep ke-72. Untuk selanjutnya ada 
pemberitahuan kepada pasien untuk dapat dikteahui. 

‐ Terselesaikan pelayanan obat.  

2.  Jum’at 
 02 
Desember 
2016 
 Pkl. 10.00 - 
11.00 

Tn. HMD 
Alamat : 
Kalibagor 
Banyumas 

 Pasien poli penyakit dalam mendapat 
resep obat tenofovir, akan tetapi obat 
tersebut sedang tidak tersedia di apotik. 
Kemudian pasien disarankan untuk 
sementara membeli di apotik luar RSMS, 
akan tetapi pasien keberatan karena 
menurut pasien tersebut setiap bulannya 
sudah membayar iur tetapi kenapa masih 
disuruh untuk membeli. 

Datang 
langsung 

‐ Mengkonfirmasikan ke apotik lalu pasien diberikan 
penjelasan kemudian dilanjutkan ke tim complain. 

- Pasien mendapatkan penjelasan serta dihubungkan 
ke dr. Tiara, SpPD, kemudian disarankan untuk 
kontrol kembali satu minggu kemudian. 

-  Pasien dapat memahami. 

-  Terselesaikan pelayanan obat. 



3. Senin 
05 Desember 
2016 
Pkl. 10.00 - 
11.00 

Tn. TS 
Alamat : 
Bojongsari 
Purbalingga 

Pasien jaminan BPJS rujukan dari dr. Sri 
Banun ke poli kandungan dengan diagnosa 
postcoital and contact bledding. Karena 
pasien tersebut laki-laki, pelayanan 
diarahkan ke poli bedah urologi. Untuk 
jadwal pelayanan poli bedah urologi buka 
setiap hari rabu dan jumat. Atas keputusan 
pihak BPJS, pasien tersebut dialihkan ke 
poli kulit dan kelamin atau menunggu 
sampai hari rabu ke poli bedah urologi. 
Pasien menolak dan tidak menerima 
penjelasan dari petugas pendaftaran 
(petugas sudah konsultasi dengan pihak 
BPJS) dan minta tetap dilayani di poli 
kandungan sesuai rujukan dari dr. Sri 
Banun. 

Datang 
langsung 

‐ Mengkonfirmasikan ke pihak BPJS dengan ibu fitri 
atau ibu ganes serta ibu Subri selaku kepala IRJA 
untuk menjelaskan langsung ke pasien. 

‐ Pasien bisa menerima untuk datang kembali tanggal 
7 Desember 2016 ke poli bedah urologi. 

‐ Terselesaikan dengan pihak BPJS. 
 

4. 

 

 

 

Rabu 
14 Desember 
2016 
Pkl 13.00 - 
14.00 

Tn. HI 
Alamat : 
Majenang 
CIlacap 

Pasien poli syaraf dengan dr. Muttaqien, 
SpS mendapat resep obat elgran 20mg dan 
coxavit, tetapi di RSMS tidak tersedia obat 
tersebut. Pada pukul 15.00 pasien datang 
untuk meminta resep diganti dengan obat 
yang lain dikarenakan rumahnya jauh. 

Datang 
Langsung 

‐ Mengkonfirmasikan ke poli syaraf tetapi dokter sudah 
tidak ada di poli. 

‐ Mengkonfimasikan ke apotik, kemudian disarankan 
ke apotik jayanti dan gita bina karena sudah 
beberapa apotik dihubungi tetapi obat tidak tersedia. 

‐ Saran dari Ibu Subri selaku Kepala IRJA, supaya ke 
apotik yang ada di tempat praktek pribadi dr. 
Muttaqien, SpS. 



5. 

 

 

Selasa 
13 Desember 
2016 
Pkl. 11.00 

Tn. MTB 
Alamat : 
Purwokerto 
Utara 
Banyumas 

Pasien periksa tanggal 10 Desember 2016 
dan beranggapan bahwa dr. Wiharto 
membeberkan kondisi pasien ke pasien 
yang lain. 

 

 

 

Melalui 
Telepon 

‐ Melaporkan ke tim komplain dengan ibu Nurrekta 
kemudian mengkonfirmasikan ke dr. Wiharto, SpKJ 
dan selanjutnya menghubungi pasien tersebut untuk 
permohonan maaf dan mengklarifikasi masalah 
tersebut. 

‐ Terselesaikan pelayanan IRJA. 

6. Rabu 
21 Desember 
2016 
Pkl. 14.30 – 
16.00 

Ibu SWN 
Alamat : 
Karang tengah 
Sampang 

‐ Pasien masuk melalui IGD pada tanggal 
29 november 2016, kemudian tanggal 12 
desember 2016 dirawat di ruang HCU 
dilanjutkan tanggal 13 desember 2016 
dipindahkan di ruang perawatan dahlia. 
Menurut keluarga, pasien masih dalam 
keadaan lemah setelah dirawat selama 2 
hari di ruang dahlia tetapi sudah 
dianjurkan untuk pulang. 

‐ Mohon penjelasannya kenapa sudah 
dianjurkan untuk pulang padahal kondisi 
pasien sendiri masih lemah. 

 

Datang 
langsung 

‐ Melaporkan ke Kepala IRNA dan tim komplain, 
selanjutnya mengkonfirmasikan ke ruang dahlia dan 
dokter yang merawat atau dokter penanggung jawab. 

‐ Tim komplain megklarifikasi kepada keluarga pasien 
mengenai alasan pasien sudah dianjurkan pulang 
serta memberikan edukasi kepada keluarga pasien 
tentang perawatan homecare. Untuk kedepannya 
perlu ditingkatkan komunikasi terhadap keluarga 
pasien. 

‐ Terselesaikan pelayanan IRNA dan keluarga pasien 
dapat menerima penjelasan tersebut. 



7. Selasa 
27 Desember 
2016 
Pkl. 07.30 - 
08.00 

Tn. SYM 
Alamat : 
Purwokerto 
Banyumas 
 

‐ Pasien mengeluhkan antrian pendaftaran 
yang terlalu lama dan registrasi online 
tidak bisa dilakukan pada hari itu juga. 
Saran dan masukan tidak bisa lewat 
komputer display. 

‐ Pasien menyarankan sebaiknya registrasi 
online bisa dilakukan pada hari itu juga. 
Kalau semua orang/pasien hari itu 
mendaftar secara online maka petugas 
secara manual tidak diperlukan lagi. 

‐ Mohon rincian penambahan/iur tarif 
pelayanan BPJS di Geriatri untuk dapat 
dilampirkan. 

Datang 
langsung 

‐ Melanjutkan dan mempertemukan dengan Ibu 
Nurrekta selaku tim komplain dan menyampaikan 
terima kasih untuk saran dan masukannya serta 
permohonan maaf karena registrasi online tidak bisa 
dilakukan pada hari itu juga. 

‐ Pasien dapat menerima penjelasan tersebut. 
‐ Terselesaikan tentang pelayanan prosedur 

pendaftaran. 

 
 

     
    RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto 

       Ka. Sub Bagian TU & HUKMAS 
 
 
 

PARSONO, SE 
            Penata Tingkat I 

          NIP. 19611023 198403 1 003 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


