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LAPORAN KELUHAN PELNGGAN/KOMPLAIN  
RSUD SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR 

TAHUN 2018 
 

 
Pengaduan mayarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan 

masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah 

terkait berupa sumbangan pikiran suara, gagasan, keluhan, pengaduan yang 

bersifat membangun guna peningkatan kualitas pelayanan bagi pelayanan 

publik.  

Keluhan pelanggan dan pengaduan masyarakat, disampaikan apabila 

telah terjadi ketidaksesuain antara harapan dan kenyataan pada jasa atau 

layanan yang diterima pelanggan saat datang ke Rumah Sakit Umum Daerah 

Sanjiwani Kabupaten Gianyar. 

HASIL PENGELOLAAN KELUHAN PELANGGAN/PENAGDUAN 
MASYARKAT 

 

A. Keluhan Pelanggan Menurut klasifikasi Tingkat Risiko 

Keluhan pelanggan dilihat dari tingkat risiko yang ditimbulkan dapat 

dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu keluhan pelanggan dengan katagori 

rendah, katagori tinggi dan katagori ekstrim.  

Keluhan Pelanggan Menurut Klasifikasi Tingkat Risiko pada RSUD 

Sanjiwani Kabupaten Gianyar dapat dilihat pada grafik 1. 

Grafik 1.  Komplain/keluhan pelanggan menurut klasifikasi tingkat 

risikoTahun 2018 
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Dari grafik di atas diketahui bahwa komplain/keluhan pelanggan di 

RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar tahun 2018 menurut klasifikasi tingkat 

risiko tinggi sebesar 6%, risiko rendah sebesar 94% dan tidak ada klasifikasi 

tingkat risiko ekstrim. Komplain/keluhan pelanggan menurut klasifikasi tingkat 

risiko telah dapat terselesaikan dengan baik, untuk klasifikasi tingkat risiko 

tinggi telah diselesaikan dengan mempertemukan pihak terkait sehingga dapat 

terselesaikan dengan baik. 

B. Komplain/Keluhan Pelanggan menurut Cara Penyampaian 

Komplain atau Keluhan Pelanggan menurut cara penyampaian dapat 

dibedakan menjadi keluahan pelanggan yang disampaikan secara lisan 

(langsung), secara tertulis dan melalui media elektronik. 

Komplain atau Keluhan Pelanggan menurut cara penyampaian di  

RSUD Sanjiwani Gianyar Tahun 2018 dapat dilihat pada grafikl 2. 

Grafik 2.  Komplain/Keluhan Pelanggan Menurut Cara Penyampaian 

di RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar Tahun 2018 
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Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa komplain/keluhan 

pelanggan menurut cara penyampaian terbesar adalah secara lisan yaitu 

sebesar 90%, penyampaian melaui elektrink sebesar 10% dan tidak ada 

penyampain komplain/keluhan pelanggan secara tertulis.  
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C. Komplain/Keluhan Pelanggan Menurut Klasifikasi Jenis 

Pengaduan 

Komplain/keluhan pelanggan menurut klasifikasi jenis pengaduan 

dibedakan menjadi keluhan terkait dengan pelayanan, fasilitas/sarana 

penunjang dan administrasi.  

Komplain/keluhan pelanggan menurut klasifikasi jenis pengaduan di 

RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar dapat dilihat pada grafik 3 

Grafik 3.  Komplain/Keluhan Pelanggan Menurut Klasifikasi Jenis 

Pengaduan di RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar Tahun 

2018 

 

 

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa komplain/keluhan pelanggan 

menurut klasifikasi jenis penagaduan terkait dengan pelayanan sebesar 

30,7%, terkait dengan sarana penunjang sebesar 54,8% dan terkait dengan 

administrasi sebesar 14,5%. 

 

D. Kotak Saran 

Kotak saran adalah kotak yang digunakan untuk menampung kritik 

dan saran dari pengunjung rumah sakit dengan tujuan untuk menampung 

masukan dalam rangka mengukur kinerja pelayanan di RSUD Sanjiwanai 

Kabupaten Gianyar. RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar menempatkan kotak 

saran di berberpa lokasi di antaranya : 
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1. Kotak Saran di IGD 

Saran yang disampaikan oleh pengunjung RSUD Sanjiwani Kabupaten 

Gianyar di IGD mencakup : 

a. Keramahan dan sopan santun petugas baik dokter maupun perawat 

supaya lebih ditingkatkan. 

b. Ketelitian tindakan medis yang diberikan supaya lebih ditingkatkan. 

c. Disediakan tempat duduk bagi penunggu pasien sehingga mengurangi 

orang lalu lalang dan tertibnya pelayanan. 

2. Kotak Saran di Poli Lantai I 

Saran yang disampaikan oleh pengunjung RSUD Sanjiwani Kabupaten 

Gianyar di poli lantai 1 mencakup : 

a. Pelayanan obat yang lambat, pasien harus menunggu sampai 2 jam. 

b. Tambahkan televisi untuk penunggu biar tidak bosan. 

3. Kotak Saran di Poli Lantai II 

Saran yang disampaikan oleh pengunjung RSUD Sanjiwani Kabupaten 

Gianyar di poli lantai II mencakup : 

a. Petugas pelayanan kurang ramah, kurang senyum. 

b. Pelayanan profesional yang belakangan diberi pelayanan lebih dahulu 

yang duluan diberi pelayanan belakangan. 

c. Rumah sakitnya bersih. 

d. RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar terbaik. 

4. Kotak Saran di Poli Lantai III 

Saran yang disampaikan oleh pengunjung RSUD Sanjiwani Kabupaten 

Gianyar di poli lantai III mencakup : 

a. Pelayanan kurang 

b. Keterlambatan petugas dari jadwal pelayanan 

c. Baik 

Secara umum penyampaian saran yang disampaikan melalui kotak 

saran oleh pengunjung RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar menyoroti pelayan 

yang masih kurang keramahan petugas  dan kurang senyum. Disamping saran 

ada juga pujian dimana RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar dikatakan bersih, 

baik dan is the best.  
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Komplain/keluhan pelanggan di RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar 

tahun 2018 menurut klasifikasi tingkat risiko diketahui bahwa 

komplain/keluhan pelanggan dengan tingkat risiko tinggi sebesar 6%, tingkat 

risiko rendah sebesar 94% dan tidak ada klasifikasi tingkat risiko ekstrim. Ini 

menunjukan bahwa komplain yang disampaikan oleh pelanggan di RSUD 

Sanjiwani Kabupaten Gianyar sebagian besar dengan tingkat risiko rendah 

yang bisa diselesaikan langsung oleh petugas penerima komplain baik 

dimasing-masing unit pelayanan maupun di admission dengan waktu 

penanganan paling lambat telah dapat diselesaikan dalam waktu lima hari. 

Proses penyelesaian pengaduan oleh petugas di unit pelayanan maupun 

admission dapat dilakukan dengan memberikan jawaban secara langsung 

apabila komplain yang disampaikan telah dapat dipahami sepenuhnya atau 

dengan berkoordinasi dengan unit terkait sesuai dengan permasalahan yang 

disampaikan oleh pengadu. Namun demikian sampai saat ini penanganan 

pengaduan di masing-masing unit pelayanan dengan risiko rendah yang 

semestinya dapat diselesaikan oleh petugas di unit pelayanan masih ada yang 

diteruskan ke Bidang Umum dan Humas yang seharusnya mempunyai 

kewenangan untuk menangani komplain dengan tingkat risiko tinggi.  

Selain dibedakan berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan, 

komplain/keluhan pelanggan dapat dibedakan berdasarkan cara 

penyampaiannya. Komplain/keluhan masyarakat berdasarkan cara 

pengaduannya diketahui bahwa penyampaian secara lisan yaitu sebesar 90%, 

penyampaian melaui elektronik sebesar 10% dan tidak ada penyampain 

komplain/keluhan pelanggan secara tertulis. Ini menunjukan bahwa 

pengunjung sebagian besar memilih menyampaikan langsung ketidak puasan 

yang mereka rasakan dari pada menyampaikan melalui cara lainnya. Hal ini 

sangat baik dalam hal proses penyelesaiannya karena apa yang menjadi 

keluhan dari pelanggan dapat diketahui dengan detail melalui ditanyakan 

langsung dan segera dapat dicarikan solusinya sesuai dengan kewenangan 

yang dimiliki oleh masing-masing unit pelayanan.  
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Komplain/keluhan pelanggan juga dapat dibedakan berdasarkan jenis 

pengaduan. Complain/keluhan pelanggan menurut jenis pengaduan diketahui 

bahwa jenis penagaduan terkait dengan pelayanan sebesar 30,7%, terkait 

dengan sarana penunjang sebesar 54,8% dan terkait dengan administrasi 

sebesar 14,5%. Hal ini menunjukan bahwa komplain/keluhan pelanggan 

terkait dengan fasilitas/sarana penunjang paling besar dikeluhkan oleh 

pelanggan. Hal ini disebabkan masih kurang nyamannya fasilitas yang dimiliki 

seperti adanya kamar kecil/wc yang sering mengalami kerusakan di ruangan 

rawat inap, fasilitas kipas angin yang rusak maupun kebersihan ruangan 

perawatan yang masih menjadikan sorotan bagi pelanggan. Sedangkan 

komplain/keluhan pelanggan terkait pelayanan jumlahnya sebanyak 30,7 % 

yang sebagian besar terkait dengan mutu dan kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan seperti misalnya waktu pelayanan yang dirasakan 

cukup lama, petugas yang memberikan pelayanan tidak ramah, antrean yang 

tidak jelas dan salah satu yang mempunyai tingkat risiko tinggi yaitu 

pelayanan pasien yang dirasakan oleh pelanggan tidak sesuai dengan standar 

prosedur operasional (SPO), yang telah dapat diselesaikan dengan 

mempertemukan pihak pengadu dengan fungsional medis pemberi asuhan 

sehingga pengadu dapat memahami kondisi dan pelayanan yang diberikan 

telah sesuai dengan SPO. Komplain/keluhan pelanggan terkait dengan 

administrasi yang disampaikan pihak pengadu jumlahnya paing sedikit yaitu 

sebanyak 14,5% namun demikian salah satunya ada yang katagori tinggi yang 

terkait dengan kurangnya pemahaman pengadu terhadap aturan yang 

ditetapkan oleh BPJS Kesehatan mengenai kecelakaan lalu lintas yang 

diwajibkan harus dilengkapi dengan laporan polisi. Setelah diberikan 

penjelasan pengadu dapat memahami bahwa ketentuan tersebut memang ada 

dan pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 


