
HANDLING 
COMPLAIN

LOKASI : EXHIBITION HALL DAN OPEN SPACE

GRAND CITY SURABAY

TGL 7 S/D 13 OKTOBER



EDUCATION

S2 Magister Kesehatan

Masyarakat (KesWaMas)

S1 Keperawatan UNAIR

CONTACT INFO

081259709390

HOBBIES

travelling

PERSONAL PROFILE

TRI DARMI HERAWATI

WORKEXPERIENCE

• RS JIWA MENUR

POSITION

• Team keperawatan Jiwa

• Instalasi PKRS-Keswamas

• Manajer Pelayanan Pasien

ADDRESS
Bronggalan 2F no. 17 

Surabaya
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CURRICULUM VITAE



Pendahuluan1

handling complaint2

Manajemen handling complian3



PENDAHULUAN





GIMANA YA RASANYA

dikomplain Gubernur?

Disorot kamera pula!

DI TEMPAT UMUM



Eehhh yang 

complain 

Gubernur
……

Jangan bilang-

bilang ya, aku lagi 

grogi, 



Awas lho kalau nggak
di penuhi tak laporin

………..



KOMPLAIN BISA 

TERJADI

Mengapa?

PELANGGAN SEMAKIN CERDAS….. 

TUTNTUTAN SEMAKIN TINGGI



KOMPLAIN



"Petugas medisnya  sepertinya jadi lebih ramah.  Jadi ligat-ligat (gesit).
Biasanya kan kalau ramai  jadi lama, ini tumben cepat"

-PASIEN IZHAM







Eksternal

or 

Internal?

Pada umumnya
sasaran utamanya
adalah kepuasan

pelanggan
eksternal

Kepuasan
pelanggan internal 
jarang mendapat
perhatian khusus

KEDUANYA PENTING!

Karena kepuasan pelanggan

internal berdampak positif

terhadap cara ia melayani

pihak eksternal.

Siapa PELANGGAN Anda?



PERLU MEMAHAMI PELANGGAN

• Sediakan waktu untuk 
memahami pelanggan

• Lihat dari sudut 
pandang pelanggan
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“Ku tau yang kau mau……...”

Sinergilah dengannya….!
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Index Kepuasan Pelanggan
:luar biasa, sangat memuaskan, memuaskan, biasa 



SERVICE 
EXCELLEN

???

Melayani 
dengan 
HATI

 KEPUASAN PELANGGAN

 KESAN

 CITRA POSITIF

TUJUAN



MANFAAT PELAYANAN PRIMA
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PELAYANAN BERKUALITAS

Siapa yang mendifinisikan ?
______________________

PELANGGAN PUAS

Itu kebutuhan pelanggan 
atau kebutuhan kita ?
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Memuaskan
Pelanggan

TUJUAN

Internal

Memenuhi
keinginan dan

kebutuhan
pelanggan

Eksternal

Mutu pelayanan
didefinisikan

oleh pelanggan

Kesesuaian antara

HARAPAN dengan

KENYATAAN



Pelanggan KECEWA

LAYANAN ≠ HARAPAN

PELANGGAN BIASA(PUAS)

LAYANAN = HARAPAN

PELANGGAN SANGAT PUAS

LAYANAN > HARAPAN

Layanan sangat bagus, membuat pelanggan berkesan. 

Layanan melebihi harapan pelanggan

Menumbuhkan FANATISME PELANGGAN

Tolak Ukur Kepuasan
Pelanggan



Dalam membangun 
SERVICE EXCELLENCE : 

BUDAYA 3A

ATTITUDE (SIKAP)  :

-. Memiliki sikap yg baik dpt 
terlihat dari bahasa tubuh, 
ekspresi wajah dan tutur kata 
yg santun dlm menerima dan 
melayani pelanggan -. Menjaga 
nama baik, Memiliki loyalitas  
Bangga thd pekerjaan 
,Memberikan yg terbaik 

ATTENTION. (PERHATIAN) :

perhatian yg max :

Memberikan pelay berdasarkan keinginan

Mendengarkan dan mencermati setiap 
keinginan

Memberikan pelay terbaik dg cepat, tepat 
dan ramah

Mengutamakan kepentingan pelanggan

ACTION ( TINDAKAN ) :

- Melaksanakan tugas sesuai 
SPO dan menegakkan disiplin 
dlm tugas & waktu

- Memberikan pelayanan 
maupun solusi terbaik utk 
pelanggan, bukan sekedar 
menjanjikan



PELANGGAN ITU 
TIDAK RASIONAL

Kepuasan pelanggan adalah 
tanggapan emosional.

Anda tidak selalu bisa bersaing 
dengan harga, tetapi pasti bisa 

bersaing dengan pelayanan
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SLOGAN :

MELAYANI 
DENGAN 
HATI

KU TAHU 
YANG 

KAU MAU



PELANGGAN . . .siapa ?
Pelayanan berbeda ?

- kaya / miskin
- keluarga / sejawat
- pejabat . . .

“service them all as a family” 



Tahapan pelayanan di rs

PRA PELAYANAN SAAT PELY SESUDAH PELY

 MENATA RUANG
 MENYIAPKAN 

ALAT DAN BAHAN
 DLL

 SAAT TATAP 
MUKA DALAM 
PEMBERIAN 
PELAYANAN

 MEREKAM 
DATA 
PELAYANAN

 MENYUSUN 
PELAPORAN

 MENYIMPAN 
ARSIP

 MENYIMPAN 
ALAT

 DLL



UNSUR SERVICE EXCELLEN

KEMAMPUAN  [ABILITY]

SIKAP [ATTITUDE

KEMAMPUAN DALAM BIDANG KERJA
KOMUNIKASI EFEKTIF              MEMBANGUN HUBUNGAN 

KE DALAM DAN LUAR RS

MELAYANI DG BERPIKIR POSITIF, LOGIS
MELAYANI DG SIKAP MENGHARGAI

1

2

Barata



UNSUR SERVICE EXCELLEN

PENAMPILAN  [APPEARANCE]

PERHATIAN [ATTENTION]

Mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari 
pihak lain

Kepedulian penuh thd kebutuhan dan keinginan pelanggan

3

4

5 TINDAKAN [ACTION]

Kegiatan nyata / pemberian pelayanan

Sikap keberpihakan kepada pelanggan (wujud kepedulian untuk 
menghindari kerugian / ketidak puasan pelanggan]

6 TANGGUNG JAWAB [ ACCOUNTABILITY ]



PERILAKU PELAYANAN PRIMA DI RS

SELF ESTEEM :  Penghargaan thd diri sendiri shg akan berpikir dan bertindak positif 

terhadap org lain

EXCEED EXPECTATIONS (melampaui harapan): memberi pelayanan melebihi harapan  

dg mematuhi SPO

RICOVERY (Pembenahan) : keluhan pelanggan sbg peluang utk perbaikan

VISION (Visi): pely sesuai dg Visi organisasi

IMPROVE (Perbaikan/ peningkatan): countinue improvement perbaikan terus menuerus

CARE: Perhatian/ perlakuan thdp pelanggan dg baik dan tulus

EMPOWER (Pemberdayaan): memberdayakan semua mampu bertanggungjawab, 

tanggap situasi dan kondisi
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MODAL DASAR PERAWAT DLM PELAYANAN PRIMA

1 Pofesional dalam bidang tugasnya

2 Mempunyai kemampuan dlm berkomunikasi

3 Memegang teguh etika profesi

4 Menjaga emosi

5 Percaya diri, tegas , tidak ragu ragu

6 Bersikap wajar : melaksanakan tugas berdasarkan 
ketentuan keperawatan dan profesionalisme

7 Berpenampilan memadai



HANDLING 
COMPLAIN

KOMUNIKASI EFEKTIF

MENDENGAR AKTIF

EMPATI

HAL YG PERLU DIKEMBANGKAN DLM PELAYANAN

Kemampuan dan kesediaan utk 

mengerti , memahami dan ikut 

merasakan apa Yg di rasakan, di 

pikirkan dan di inginkan.



CARA SEDERHANA MELAYANI PELANGGAN 
DG BAIK

BERSIKAP YANG BAIK (POSITIVE ATTITUDE)

# murah senyum

# ramah. 

# jangan membicarakan keburukan pelanggan lain didepan pelanggan anda

#tetap sabar menghadapi pelanggan yg cerewet/menyusahkan

BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK

MELAYANI DENGAN SIGAP

JADILAH KONSULTAN BAGI PELANGGAN

JUJUR



Management of  Smile

First step

for Service Excellence





SENYUM

• Pan American Smile ( senyum palsu )

Senyum tanpa kerutan Duchenne, lebih mirip
dengan seringai yang ditunjukkan oleh primata
tingkat rendah ketika takut.
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SENYUM

• Senyum Dachenne ( senyum sejati )

Sudut mulut melekuk keatas dan kulit
disekitar sudut mata berkerut
digerakkan oleh otot orbicularis oculi 
dan zygomaticus yang sangat sulit untuk
direkayasa.



SALAM
Assalamu’alaikum wr wb

Assalamu’alaikum . . .

Selamat pagi / siang . .
diakhiri atau diawali

Nama , dokter/dok , pak/bu, mas/mbak/dik . . .



Di RSJ Menur ......?

tangan kanan di dada kiri
badan sedikit membungkuk
menatap wajah
senyum, mengucap salam 



KOMUNIKASI EMPATIK

•Komunikasi yang melibatkan pemahaman secara emosional terhadap

lawan bicara

•Empathy  ‘= peduli’
adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan pemahaman 

yang diperoleh oleh komunikator dan melakukan pengecekan akurasi 

dari pemahaman tersebut kepada komunikan



ACTIVE LISTENING

Listening merupakan usaha mendengarkan secara penuh dan akurat, 
mendengarkan arti atau makna dari apa yang diceritakan orang lain 
tentang permasalahan yang dialaminya. 

Proses listening tidak hanya sekedar mendengarkan namun juga disertai 
oleh rasa empati. 

Listening tidak hanya mendengarkan pesan verbal yang dimunculkan oleh 
klien tapi juga termasuk pesan non verbal yang dimunculkan klien.



PANDUAN PERILAKU

I. PENAMPILAN PRIBADI :

PESONA FISIK DG TATA 
BUSANA DAN TATA RIAS

Tidak ada individu yang tidak menarik hati yang ada hanyalah individu 

yang tidak tahu bagaimana mengembangkan dirinya sebaik-baiknya



PESONA FISIK 
DG TATA BUSANA DAN TATA RIAS

1. Kenali diri : Pengenalan bentuk tubuh dan wajah

2. Prinsip dasar berbusana :

*. Keserasian : padanan aksesoris, sepatu, tas ( dress up)   

disesuaikan btk tubuh. Serasi tdk hanya mengikuti

trend tdk harus mahal tetapi membuat menarik.

*. Kesesuaian

*. kesopanan



II. PENAMPILAN MEJA / LINGKUNGAN KERJA

1. Meja dalam keadaan bersih (bebas dari sampah, 

tumpukan berkas, gelas dan piring)

2. Komputer siap dioperasikan

3. Alat pendukung pelayanan tersedia dan tertata dengan 

rapi (pulpen, kalkulator, brosur, formulir dan kalender 

meja). Tempatkan, susunlah brosur dan formulir 

dengan rapi.

4. Telepon yang mudah dijangkau



III. MELAYANI PELANGGAN

1.  Memberi salam (Assalamu’alaikum.Wr Wb, menyebutkan identitas)

2.  Tersenyum ketika melayani pelanggan

3.  Menyelesaikan pelayanan yang diminta oleh pelanggan dengan cepat
dan tulus

4.  Bila telah selesai pelayanan, jelaskan bahwa pelayanan telah selesai

5.  Menawarkan bantuan berikutnya

6.  Bila pelanggan tidak memerlukan bantuan lainnya,ucapkan terima  
kasih dan maaf bila ada hal yang kurang berkenan

“bagaimana saya bisa membantu .....” 



IV. MENGANGKAT TELEPON

1. Angkat telepon paling lambat pada dering ketiga

2. Tersenyum ketika menjawab telepon

3.Menyambut / menjawab telepon dari : 

Sebutkan:  Salam, Identitas diri, tempat, 

Tawarkan bantuan 



V. MENGAKHIRI PEMBICARAAN 
TELEPON

1. Masih ada yang bisa saya bantu . . bapak/ibu ?

Ada hal lain yang bisa saya bantu bapak/ibu?

Apakah bapak/ibu masih memerlukan bantuan yang lain ?

2. Terima kasih telah menghubungi .........



PELANGGARAN ETIKA PELAYANAN




























