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Kepada Yth :

Direktur RSJD Surakarta
di-
SURAKARTA

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Permohonan lnformasi Februari 2022

di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Ka. Bagian Umum
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LAPORAN TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI PERMOHONAN INFORMASI

RS]D SURAKARTA BULAN FEBRUARI2022

A. TATAR BETAKANG PER.iIOHONAN INFORMASI

Permohonan Informasi Pelayanan Publik adalah suatu tata cara pemohon

mendapatkan informasi mengenai dokumen organisasi

B. SALURAN PERITIOHONAN INFORMASI

1. Permohonan Informasi masuk melalui saluran aduan RSID Surakarta adalah:

a. Permohonan Informasi melalui media sosial

. Twiter : @RSID_Surakafta

. Facebook ;fb.com/rsjsurakarta

. Whatsapp :082323000333

. Instagram : @rsjd_surakarta

. Email : ppid.rsjaz@gmail.com

. Lapor Gub : laporgubjatengprov.go.id

. Google Form : ppid.rsjaz@gmail.com

b. Permohonan Informasi secara langsung

o Meja Customer Service

c. Permohonan Informasi pelanggan tidak langsung

. Kotak saran

o Via Telp :0271-64L442

. Hotline Service : 082323000333

C. TU'UAN

Evaluasi penanganan masyarakat bertujuan untuk memberikan akses kepada

pasien, keluarga pasien dan masyarakat untuk dapat melayani serta merespon

permohonan informasi baik internal maupun eksternal agar mutu pelayanan

terjaga dengan baik



D. DASAR HUKUiI

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor l Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan

Informasi Publik

4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun z}L?Tentang Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

E. BENTUK RESPON PERMOHOilAN INFORMASI

permohonan informasi yang masuk akan dilakukan notifikasi penerima

permohonan informasi dan dikelompokkan sesuai grade untuk mendapatkan

penyelesaian jawaban, permohonan informasi akan disampaikan kepada pelanggan

oleh Instalasi Humas dan Pemasaran melalui kanal permohonan informasi masuk

dengan respon time 1x24 jam.

F. IUMI.AH PERMOHONAN INFORMASI PER MEDIA

0Twiter1

02 Facebook

2LWhatsApp Hotline Seruice3

BInstagram4

05 Email

06 Lapor Gub

07 Google Form

0B Customer Seruice

0Kotak Saran9

0Via Telepon10

011 WA Hotline Service

29Jumlah

No Saluran Media Permohonan Informasi Jumlah



1 Selesai 29

2 Proses 0

3 Teftunda 0

Jumlah 29

G. STATUS PERMOHONAN INFORMASI

H. KESI}IPU]AN
Permohonan informasi pada yang dilaksanakan di RSJD Surakafta selama

bulan Februari 2022telah dipenuhi, sehingga tidak ada tindaklanjut yang dilakukan.

Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat di RSJD Surakarta agar dapat

dipeftahankan dan ditingkatkan, sehingga masyarekat dapat mendapatkan akses

informasi dengan efeKif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

I. REKOMEilDASI

Diharapkan RSJD Surakarta dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan

publi( sehingga respon masyarakat terhadap akses permohonan informasi publik dengan

mudah didapatkan melalui kanal resmi RSID Surakarta

J. PET{UTUP

Laporan Monitoring Evaluasi permohonan informasidisusun dengan harapan bahwa

setiap kegiatan pelayanan permohonan informasi berdasarkan standar yang

berlaku dan juga sebagai umpan balik agar mutu pelayanan di RSJD Surakafta

senantiasa terjamin dan menjadi lebih baik.

Kepala Instalasi Humas & Pemasaran
RSJD Surakarta

Dedy Ariwidivanto. S.Keo, Ns
NIP. 198701172010011011

v

Jumlah



ffi PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

tr. Kr H.lar Dowantoro so l€br6 Kot.k P6137 sur.k.rt.57125 T€lp. (0271) 641442 F.t (0271) 643920 E-M.l : cld sLr.k rta@v.h@com

Laporan Permohonan lnformasi
BULAN : Februari 2022

No. T.nggal Media Nama Iii Permohonan Informasi TindakEn Ketcran9an

1 2-Feb-22
WA Hotline Servlce
081225054018

Mohon maaf kak apakah hari kamis
dokter ambar msh ada praktek di poli
llwa dewasa rsjd??
Mkash

Selamat pagi, setiap harl Senin-Jumat
dr.Ambar melayanl di pollklinik iiwa
dewasa RSID Surakarta, silahkan datang
langsung ke RSJD Surakarta ya kak.
Terimakaslh salam

Sudah diberlkan Jawaban
tentang penjelasan atas
lnformasi yang dlbutuhkan
dengan membalas pesan
tersebut.

close

2 3-Feb-22
WA Hotline Service
oa224!37 7 018

Selamat siang pak/bu ijin bertanya
kalau mau daftar konsultasa ke unit
psikologi caranya gimana Ya?

Halo, Kak. Pendaftaran on site/langsung
dapat langsung datang pada jam
pelayanan rawat jalan. Berkenan daftar
onllne silahkan download aplikasi Si
Pemandu pada playstore. Terima kasih.
Salam.

Sudah diberlkan jawaban
tentang penjelasan atas
lnformasi yang dlbutuhkan
dengan membalas pesan
tersebut.

close

3 3-Feb-22
Insta9ram
@deborara-

Selamat siang mln.,
Mau tanya masih ada ngak ya vaksln
dosis 1

Trimakalh

Selamat sore, Kak. Mghon maaf, untuk
saat ini dosis 1 tldak te6edla. Terima
kasih. Salam.

Sudah diberikan Jawaban
tentanq penielasan atas
informasl yang dlbutuhkan
dengan membalas pesan
tersebut.

Close

5-feb-22 Insta9ram
@ti.araraa

Selamat siang, sebelumnya mohon maaf
mengganggu, Perkenalkan saya Mutlara
mahasiswi Psikologi Uad. Izin bertanya,
apakah RSJD Surakarta menerima
mahaslswa untuk magang? Terimakasih
sebelumnya

Halo, Kak. Iya, Kak Mutlara. Kami
menerima magang, Sllahkan bersurat ya,
Kak, ditujukan kepada Dlrektur RSJD
Surakarta. Informasi leblh lanjut dapat
menghubungl nomor (O27 l)64-1442 pada

Jam kerja untuk dlhubungkan dengan
bagian diklat. Terima kasih. Salam.

Sudah diberikan jawaban
tentang penjelasan atas
informasi yang dibutuhkan
dengan membalas pesan
tersebut.

Close

5 6-Feb-22

Assalamu'alaikum, maaf kak mau tanya
kalo mau mencari surat keterangan
sehat rohani, prosedurnya bagaimana
nJlh? kira2 prosesnya sehari Jadi atau
tidak? terima kasih

walaikumsalam, selamat malam kak, kaka
bisa mendaftar melalul poli rawat jalan
atau melalui aplikasi sipemandu yang
dapat di download melalui playstore
Untuk proses apabila datang pagi bisa
seharijadi

Sudah diberikan Jawaban
tentang penjelasan atas
informasl yang dibutuhkan
dengan membalas pesan
tersebut.

Close

a.

Tindak Lanjut

4

WA Hotline Service
087835494669



6 a-Feb-22
WA Hotline Service
0422134447 65

selamat pagl, iJln bertanya admln.
apakah di rsjd dlsediakan vaksln booster
covid 19 utk lansia?

Selamat pagi untuk vaksin booster lansia
saat ini RSJD Surakarta hanya menerlma

Jadwal darl Dinas Kesehatan Surakarta.
Terimakasih salam

Sudah diberikan jawaban
tentang penjelasan atas
informasi yang dlbutuhkan
dengan membalas pesan
tersebut.

Close

7 8-Feb-22
WA Hotline Service
085743163090

Selamat pagi,
Apakah layanan psikologi di rsJd bisa
dengan bpjs?

Baik
Terimakasih

untuk jadwal psikolog adanya kapan saja
ya kak?

Selamat pagi untuk pasien BPJS tetap
harus d€ngan rujukan berjenjang terlebih
dahulu. dari faskes 1 ke faskes berlkutnya
hingga ke RSJD Surakarta. Terimakaslh
salam

Berikut kami sampaikan jadwal
pendaftaran dan Pelayanan kami

Sudah diberikan jawaban
tentang penlelasan serta
melampirkan atas informasi
yang dibutuhkan dengan
membalas Pesan tersebut

Close

8 8-Feb 22
wA Hotline Service
082133002193

Selamat malam admin
Permisl mau tanya
Apakah di RSID solo, bisa cek buta
warna untuk mendaPatkan surat
keterangan tidak buta warna?

Halo, Kak. Silahkan, Kak.
Kami melayani pemeriksaan buta v/arna
sederhana, Kak. Bisa disampaikan kepada
petugas bila membutuhkan pemerlksaan
tersebut. Untuk keteranqannya nantl jadi
satu dengan SK Sehat jasmani/fisik.
Terima kasih. Salam.

Sudah diberikan jawaban
tentang penJelasan atas
informasi yang dibutuhkan
dengan membalas pesan
tersebut.

Close

9 9-Feb-22
WA Hotline Service
081393659500

Pagi mau nanya layanan psikolog jam
berapa saja? Sama haris reservasi kah?
Dan tolong info harga konsultasinya
terimakasiu

Selamat pagi berikut kami sampaikan
jadwal pendaftaran dan pelayanan kami,
serta kami sampaikan tarif pelayanan
Psikologi RSJD Surakarta. Terimakasih
salam

Sudah diberikan jawaban
tentang penjelasan serta
melampirkan atas informasi
yang dibutuhkan dengan
membalas pesan tersebut

10 9-Feb-22
Instagram
@anasepti02

Selamat pagi kak mau bertanya apakah
rcld melayani dosis ke 3 untuk umur 20
an?
Terima kasih

Halo, Kak. Untuk pendaftar dari umum
kami belum menerima. Kak. Terkait
vaksinasi, RSID Surakarta bertugas
sebagai vaksinator sesuai data dari Dinas
Kesehatan Kota (DKK) Surakarta. Jadi
yang melakukan vaksinasi di RSID
Surakarta sudah terdaftar melalui DKK

Surakarta. Silahkan konfirmasi ke DKK

Surakarta untuk daftar sasaran & jadwal
vaksinasi. Terima kasih. Salam.

Sudah diberikan ja\rraban
tentang penjelasan atas
informasi yang dlbutuhkan
dengan membalas pesan
tersebut.

close

Close



11 t1-Feb-22 WA Hotline Service
042249967402

Aldina Resiana Sesar

asalamuallalkum mohon maaf
mengqanggu waktunya sebentar
perkenalkan nama saya Aldina Reslana
Sesar mahasiswi dari Universitas Duta
Bangsa Surakarta izin bertanya pak
terkait penelitian di RSJD Surakarta
masih menerima untuk melakukan
penelitian tidak ya? terimakasih

Selamat slang untuk menanyakan
informasl lebih jelasnya menqenai
penelltian di RSJD Surakarta silahkan
menghubungl nomer telPon RSID
Surakarta (0271)641442 untuk di
sambungkan ke bagian Diklat.
Terimakasih salam

Sudah diberikan jawaban
tentang penjelasan atas
lnformasl yang dibutuhkan
dengan membalas pesan
tersebut,

Close

12 13-Feb-22
Instagram
@er. n i3017

Kak ada lowongan pekeriaan untuk D3
perpajakan

Halo, Kak. Untuk saat ini kami belum
membuka kembali rekrutmen pegawai.
Silahkan cek website https://rsid-
surakarta.jatengprov.go.id/ dan medsos
resmi RSJD Surakarta secara berkala ya.
RSJD Surakarta merupakan Rumah Sakit
milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
untuk lowongan CPNS dan PPPK daPat
juga memantau kanal resml mllik BKD

Provinsi lawa Tengah, ya. Terima kasih.
salam.

Sudah diberikan jawaban
tentang penjelasan serta
melampirkan atas informasi
yang dibutuhkan dengan
membalas pesan tersebut

13 1,4-Feb-22
WA Hotlin€ Service
081226976809

Selamat siang permisi dok ijln bertanya
apakah boleh meminta range harga
untuk konseling psikolog?

Kalau boleh tau pe6esi itu berapa menit
dok?

Selamat siang berikut kami sampaikan
tarif pelayanan Pslkoloql RSJD Surakarta.
Terimakasih salam

sekltar ljam-1.5jam atau tergantung
permasalahannya kak

Sudah diberikan jawaban
tentang penlelasan serta
melampirkan atas informasi
yang dibutuhkan dengan
membalas pesan tersebut

Close

74 15-Feb-22
WA Hotline Service
08823a991408

Putri Diah Nur Azizah

Assalamualaikum selamat siang saya
putri diah nur azizah mahaslswa dari
Unlversitas Duta Banqsa Surakarta, ijin
bertanya di RSID dr.Arif Zainudin
Surakarta masih menerima penelitian
atau tidak? Terlmakasih

Selamat siang untuk menanYakan
mengenai penelitian silahkan hubungi
nomer telpon RSJD Surakarta
(027 L)641442 untuk disambungkan ke
bagian Diklat, Terimakasih salam

Sudah diberikan lawaban
tentang penjelasan atas
informasi yang dibutuhkan
dengan membalas pesan
tersebut.

Close

15 15-Feb-22
Instagram
@takka02

Assalamualaikum. Maaf mau tanya kalau
untuk konsultasi ke psikolog biayanya
berapa ya? Kalau boleh tau apa bisa
menggunakan BPJS? Terimakasih

Kalau mau daftar ltu langsung ke Rsjd

atau gimana?

Wa'alaikumsalam- Kakak silahkan
download aplikasl Si Pemandu Pada
playstore, Kak. Kemudian pilih klinik
mediko legal. Untuk pendaftaran seperti
itu. Berikut kami lampirkan langkah
pendaftarannya ya, Kak, Terima kasih,
Salam,

Blsa langsung datang di RSID Surakarta
atau online dengan cara download aplikasi
Si Pemandu. Terima kaslh. Salam.

Sudah diberikan jawaban
tentang penjelasan atas
lnformasi yang dlbutuhkan
dengan membalas pesan
tersebut.

Close

Close



15-Feb-22
wA Hotline Service
085875748755

Hallo selamat sore, maaf mau tanya
kalau pasien bpjs mau ke IGD apa perlu
surat rujukan?
Karena pasien tidak memungkinkan
untuk datang ke faskes meminta surat
rulukan

Selamat sore kalo pasien tsb datang ke
IGD lalu diputuskan dokter utk rawat inap
nanti pengurusan bpJs nya bisa menyusul,
akan tetapi jlka paslen tsb rawat jalan
maka bpjs tidak dapat digunakan sehingga
bayar umum. Terimakasih salam

Sudah diberikan Jawaban
tentang penjelasan atas
informasi yang dibutuhkan
dengan membalas pesan
tersebut.

!7 16-Feb-22
WA Hotline Service
081228557606

Assalamualaikum. Selamat paoi.
Izin bertanya terkait pendaftaran untuk
ke psikolog bagaimana prosedurnya
nggih? Terimakasih

Untuk prosedurnya bagaimana?

Selamat pagi pendaftaran bisa melalui
offline maupun online, jika online silahkan
download aplikasi SIPEMANDU, dan
berikut kami sampaikan jadwal pelayanan
kami. Terimakasih salam

jika pendaftaran online sllahkan download
apllkasi SIPEMANDU di playstore dan
daftar online melalui aplikasi SIPEMANDU

Sudah diberikan jawaban
tentang penjelasan serta
melampirkan atas informasi
yanq dibutuhkan dengan
membalas pesan tersebut

close

18 L7-Feb-22
wA Hotline Service
081339944749

Selamat pagi kak
Izin bertanya, untuk pelayanan tes
antigen harijumat dilayani sampal pukul
berapa ya kak?
Terlmakasih

Selamat pagi pelayanan antigen di RSJD
Surakarta dilayani 24jam ya kak.
Terimakasih salam

Sudah diberikan jawaban
tentang penjelasan serta
melampirkan atas informasi
yang dibutuhkan dengan
membalas pesan tersebut

Close

19 18-Feb-22
WA Hotline Service
085643835956

Selamat siang. Saya mau tanya kalau
ingln konsultasi ke pslkolog klinis atas
nama Ismiyatl Yuliatun, S.Psi bisanya
harl apa saja ya? Dan berapa biayanya
per konsultasi? Terima kaslh
sebelumnya.

Selamat siang berikut kami sampaikan
jadwal pelayanan dan tarif pelayanan
Psikologi. Terimakasih salam

Sudah daberikan jawaban
tentang penjelasan serta
melampirkan atas informasi
yang dibutuhkan dengan
membalas pesan tersebut

Close

20 78-Feb-22
Insta9ram
@erny_sri_mulyani

Ada rekruetmen ya pak ... Perawat ada
loker g Jih

Halo, Kak. Untuk saat ini kami belum
membuka kembali rekrutmen pegawal,
Sllahkan cek webslte https ://rsld-
surakarta.latengprov.go.idl dan medsos
resmi RSJD Surakarta secara berkala ya.
RSJD Surakarta merupakan Rumah Sakit
milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
untuk lowongan CPNS dan PPPK dapat
juga memantau kanal resmi milik BKD
Provinsi Jawa Tengah, ya. Terima kasih,
Salam.

Sudah diberikan jawaban
tentang penjelasan serta
melampirkan atas informasi
yang dibutuhkan dengan
membalas pesan tersebut

Close

Close



2l lA-Feb-22 WA Hotline Servlce
08971518760

Apakah dl RSID dr. Arif zainudin pasien
dengan mental illness/depresi blsa rawat
inap?

Selamat petang bapak/lbu, sesuai dengan
diagnosis paslen dengan depresi bisa
rawat inap, akan tetapi dapat rawat inap
ditentukan oleh penilaian pemeriksaan
dokter, dengan melihat kondisi pasien.
Terimakasih & Salam.

Sudah diberlkan Jawaban
tentang penJelasan atas
informasi yang dibutuhkan
dengan membalas pesan
tersebut.

close

22 2l-Feb-22 WA Hotllne Service
0811s211400

Selamat sore
Apakah di rsJd surakarta ada besok ada
jadwal praktek dokter spkk?

Selamat sore, ada kak berikut jadwal
pelayanan kami, besok pagi silahkan
konfirmasi kembali ya kak akan kami
tanyakan ke poli apakah dokter tidak
sedang dinas luar arau sedang cutl terima
kasih salam

Sudah diberikan jawaban
tentang penjelasan serta
melampirkan atas lnformasi
yang dibutuhkan dengan
membalas pesan tersebut

Close

23 2l-Feb-22 Instagram
@dhiantluph

Min mohon infonya apakah ada
lowongan pekerjaan ?

Halo, Kak. Untuk saat ini kami belum
membuka kembali rekrutmen pegawai.
Silahkan cek website https://rsjd-
surakarta jatengprov.go.id/ dan medsos
resml RSID Surakarta secara berkala ya.
RSJD Surakarta merupakan Rumah Sakit
milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
untuk lowongan CPNS dan PPPK dapat
juga memantau kanal resmi milik BKD
Provinsi Jawa Tengah, ya. Terima kasih.
salam.

Sudah diberlkan jawaban
tentang penjelasan serta
melampirkan atas informasi
yang dibutuhkan dengan
membalas pesan tersebut

Close

24 22-Feb-22
WA Hotline Servace
081390126086

Selamat siang
Saya ingin bertanya soaljadwal
pelayanan hipnoterapi
Bukanya pada hari apa dan jam berapa
saja ya?
Terima kasih

Selamat siang berikut kami sampaikan
tarif pelayanan Psikologi dan jadwai
pelayanan kami. Terimakasih salam

sudah diberikan Ja\rvaban
tentang penjelasan serta
melampirkan atas lnformasi
yang dibutuhkan dengan
membalas pesan teEebut

Close

25 23-Feb-22
WA Hotllne Service
081237590395

Assalamualaikum.,.mau tanya kak ..
kemarin pas berobatkan bapakkan bayar
mandiri. Kata dokter disarankan bikln
KIS. lha sekarang punya kartunya kak...
Cara gunakan nya bagaimana ya kak?
Untuk kerumah sakit ini lagi

Selamat pagi untuk rawat jalan pasien
BPJS harus membawa rujukan berjenjang,
mencari rujukan terlebih dahulu darl
faskes 1 ke faskes berikutnya,
Terlmakasih salam

Sudah diberikan Jawaban
tentang penjelasan atas
informasi yang dibutuhkan
dengan membalas pesan
tersebut.

Close

26 23-Feb-22
Instagram
@shifaaichof

Selamat sore izin bertanya untuk
layanan tes antigen apakah dibuka
untuk umum? Dan jam layanannya
sampe jam berapa ngggih terimakasih

Halo, Kak. Iya, Iayanan te6ebut untuk
umum dan buka 24lam, Kak. Eerikut
kami lampirkan penjelasannya ya, Kak.
Terima kasih. Salam.

Sudah diberikan jawaban
tentang penjelasan serta
melampirkan atas informasi
yang dibutuhkan dengan
membalas pesan tersebut

Close



27 25-Feb-22
WA Hotline Service
089673628658

Selamat malam bpk/ibu, saya mau
bertanya, apakah swab antigen di rsld
ska dilayani 24 jam ?

Terimakasih

Selamat malam bapak, untuk pelayanan
antlgen kami layani 24 jam, bisa datang
langsung meialui pendaftaran IGD.
Terimakasih & salam

sudah diberikan jawaban
tentang penjelasan atas
informasl yang dibutuhkan
dengan membalas pesan
tersebut.

Close

2a
WA Hotline Service
0a2233972376

Permisi selamat malam, saya lngin
menanyakan terkait vaksin booster yang
di adakan di RSJD, itu booster tipe apa
ya?

Selamat malam kak, untuk vaksinasi
menggunakan astra zeneca. Terlmakasih &
salam

Sudah diberikan jawaban
tentang penlelasan atas
informasi yang dibutuhkan
dengan membalas pesan
tersebut.

Close

29 27-Feb-22
WA Hotline Service
085100850663

Selamat Pagi Admin RSID Surakarta
Hari Senln, 28 Feb 2022 (Hari Libur Isra'
M lkraj)
Apakah layanan SWAB TES Covld-19
BUKA ?

Selamat pagi kak.. untuk pelayanan
antigen dilayani 24 iam kak, tetapi untuk
pemeriksaan pcr blm bisa.. Terimakasih &
Salam

Sudah diberikan jawaban
tentang penjelasan atas
informasi yang dibutuhkan
dengan membalas pesan
tersebut.

Close

Evaluasi : - Jumlah Permohonan Informasi yang diterima bulan Februari 2022 beiumlah 29.
- Semua Permohonan Informasi yang diterima telah diselesaikan dengan baik dan sudah selesai / close

Mengetahui,
Kabag, Umum

NrP. 19770907 199511 1001

Ka. Instalasi Humas dan Pemasaran

Dedv Ariwidivanto. S.Kep.Ns
NIP. 19870117 201001 1011

27-Feb-22
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Selanfat siang pak/bu aJin b€rtanya Balau mau
dallal konEsltasi ke unit psikologi qatsnya
gimaoa ya, ,:

Halo, Nak. Pendattaran on sitqy'langsung dapat
langsung dataf,E pada lam pellyanan 6wsl
ialan. B€,konan daftar onlire Cllahkan
downl@d apika6r Sr Pefiand9 pada playslore.
ileima kasih. Salanr I

.il€ B
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+62 912-2605-40141a'-

I
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,9El@
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Selanral siang, sebelumnya mohon
maaf mengganqgu, Pqkenalkan sayo
Muliara mahasiswa Psikoloqi Uad
lzin benanya, apakah RSJD Surak.da
llMe.im mahasiswa uiluk maganq?
Tsimakasih sebelumnya

sts@
I

+ DtrO +O +62878-3s49-466e

mau nencari sutat kelerangan sehal
prosedurnya bagaimana niih' kira2,
sehari i6di atau tidak? terima kaslh

Waloikumsalam, selamal mal6m kak, kaka blsa
mendaftar melalui poli rawat ialan atau melalui
Bplikasr srpemandu yang dapot dl download
n{lalui Jrlaysiore

Untuk p(os6 apabrla datang pagl blsa seharl
iarlr aro, JJ

.il €

I

]L: 1-fF\ +62a22-1344-A765-E

OWERTYUIOP

ASDFGHJKL

ZXCVBNM

,ol + GD

bai

3L!

baik leramakasih

I

Selamal peoi unluk pasien 8P.lS telap harus
denqan (riukan bsieniilfig terlebih dahulu, dari
faskes 1 ke faskes tErikutnya hingga ke RSJD
Surakada Terimakasih salam tr,,i J

Umuk jadwal doklq pslkolog adanY
sa.ia yah k6k?

.untukladwal pslkolog adonye kapan sala ya
kak?

Berikd kami sampaikan tadwal pendaftaran
dan pelayanan kamr

Io
I

t+ : e l$ *ozazr-a3oo-21e3 .. L :

SelanBt analam adrnirr
Permi$i mau tanya
Apak*r di RSJD solo, bisa cek buta mrna
untuk mendaoatkan s@t ketsang€n tidak
bua warna?

llalo. Kak. Silahkan, Kak.
Kamr melayanr pemerrksaan bula warna
rederhana, Kak tsisa drsampalkan kepida
petugas bila rEmbutuhkan pemeriksoao
tersebut Untuk kersangannya nanti jadt salu
dengan SK Sehat jasmani/fisik. Tsima kasih
Salam

OWERTYUIOP

ASDFGHJKL

ZXCVBNM

deE

Satra srrrr:r, Kuk I

I

I

r

.. rrrr *

I

Selamal pagl beriku kahl sampalkan jadwal
p€ndattaran dan pelayanan kami, sena kami
sanrpaikan taflf pelayanan Psikologi RSJD
Surakarla Terimakasrhsalam

{l?

a.L:

OI

I ir_L,.j,r :!t.1

Mohon maaf kak apakah han kamis dokler
ambar msh a.la praktek (li p()Lrjrwa dewasa
t sflal

rrakastr | |

Selamat pagi, setiap harr Senirilumat
drAtnbar melayani di pollklinik.iiwa d&asa
RSJD SlBkarta sllahkan datang langBung ke
RSJD surakarta ya kak Ttriffikasih salam

1? 5\.//

g

@ [irtm pesan \)o
o.

?12? g
o. Eqkh (uSA) t

a a

@ xdimpesan

a

so

deborara,_
lnslnq'351

i,n.t n.Jr

Selsmat siang rin.,

Mau tonya mosih ada ngak Ya vaksin
dosls 1

(D T'tmaktih

-rj!l r5.t9

J l"'""

a

ti. araraa
lrl rliNrrrri:.

- tl"l'r:ltL

Halo, Kak. lya, Xak Mulrara Kanlr
menetima magam. Silahkan bersural
ya, Kak, drlujukao kepacla Brreklur RS-ID
su,akafla. lnformasi lebth lahJut dSpat
ilreighubungf fl o,nor lO27 1 1641 442
pada lam ke{a unlLk dihibungksn
dengan bagian diklal. Terinta kasih-
Salam.

! o"'".

a

@ lr,]im pesan \ o
a a

+

selamat paqi. iiin benanya admin. c,,

aFkah di rsid di*diakan vaksan boosts @vid
19 utk lanslo, oB o

Selaolat paqi unluk vaksin t)Gls lansia saal
ini RSJD Surak6na h8nya menerima iodwal
dari Dires Kesehalan SUrakarta. Tryimakasih
salam Dprl J/

9:158 . .

o.

a .a

$6

o. EnSlishlUSA) t

eQ *oz 8s7-4316-3oso

6 I !Lr ,-r 2lrl
Selamat pagl,
Apakah layanan psrkologi di rsjd brsa dengan
bpjs''

B€ik
Tsimakasih l

@ )<,r,m p.s.r.

a

s

\)o

o
r EnClish (US) |

,.

e$ "oz arr-e365-9soo

9 I Qbtu.tt2022
pagl mu narryo layanan psikolog ,am beEpa
saja? S6ma haris r6@asa kah? Dan lolonq
info harga k@sullasinya lerimakasiu

9:{q "'

@ lrrinr pesan

I t

s
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*la +62s12-28ss-76o6

Untuk prosedumYa bagalmana

iika psdaftaran onlire silahkan download
aplikasi SIPEMANDU di playslore dan daftar
@line meldlui aplikasi SIPEMANDU 1i ?i

.d+(E

a.L:

oI

+S rozen-26e7-6aoe !. L :

Solanrat siang psmisi dok iiin b€ftanya apakah
boleh @minla range hargo unluk konseling
psikolog?

Selsmal siang berikut kemt safipaikan tarif
pelayangn F5ikolggi RSJD Su.akarta.
Iqrimakasih salam

Kalau boleh tau persesi itu berapa menil dok?

dt+(E10230

D

:; '"r rr, " 
se6-7soz

BLo(R I

SslenEl siong umuk rnenaaryakan informasl
lebih ielasrrya @dqenal genelffan di RSJD
Suraksrta silshksn mef,ghubungl oomer lelpon
RS.JD Surakana l0:7i )641&? uniuk di
sar*rungkan k€ bagran Oiklal. Terrmakasih
salam t, .!-\ ,z

3

@

a

r.L:

baik teriorakas'h Jl

Assalamualaikum. Maat mau hnya
kalau unluk konsultasi ke psikolog
blayahya berapa ya? Kalau boleh
iau apa bisa mengqunakan EPJS'

* Terimakasih

Wa'alalkumsalam tinluk konsrrltasi
denqan psrkolog biayanya berkisar
snta.a Rp 75.OOlr - Rp rOO.0OO
te,ganturrg dengan kasus yg
dikof,sultasikan. BPJS dapat digumkan
dsgan surar ruiukan berislilg-

Kalau mu dattor itu longsunglke Rsld
ptau gimana? 

I

Baik redmakaslh

*

oFr@<- , t.kk.o2

,gElO

<- S\ .oz asa-z s74-a7ss

paslen bpl6 fiau ke IGD apa pdlu surd
rujukan?
Kaaea pasis lidak Mungkinkan untuk
dalong ke faskes rwinla surd rujukan

selamal sore kalo pasi6 tsb dalanq ke IGD
lalu diputuskan dokter dk rawat inap natrtr
JFngurusan tpis nya bisa renyusul, akan
t.'tapr jika pasrcy) tsb rawot jalan maka bpis
tidak daFi dlqunakan sehinoga bayar umum
-lerilnakasrh salanl

BIOKIR

o I

,u Gnye kslau

As3al6mu6lalkum. Selamat Pagi.
lzin bgtanya lerkail pendaflaran untuk ke
psikolog baqaimana proseduroya lrggihz
Tedmakasih

Sehmal paOr pen.Jaftaran brsa dlelalu offllne
maupun online. jika online silahkan download
aplikasr SIPCMANOU, dan b€rlkut kamr
:iampaikan tadwal lElily.ilran katni.
Tsimakasih salam

Uirtuk prosedurnya bagaimsna?

o I
I

a.Lit +62812-28ss-7606

r.rlt{ lr.ltt
I t!.r].r\.1\ I tlt I I t a I

$,r

dl?CE

o
I

a.L!

T

a Pca.6 da6 peqg 16 tcbruati 2022 6 d'rFd 16aI
s.o..rc pr dilutrfrt hr,ldm..uk S.i4pp, y.nE

dapal ,ffibe .t.u mnderc.rbnnva- kel* onluk inlo
scleruftsnya.

Assalamualatkum. Selanlat Pagr.
lzrn bertanya terkart pendaftaran untuk ke
t)$,k{rk)q bagiiinrnril pIo:i'durnya ogqilr'
Terimakasih

Selamat paqi pefldaflatan bisa relalui olfline
maupun onllne,ilka odlne sllahkan download
aplikasi SIPEMANDU, dan b€rikut kami
sampaikan iadwal P€layanan kamr.
Terirokasih salgm 11 t1 rl

r1:21 q

@ Krrim pesan S

ar a

.an*6

(- o*' GtrO
akun rnstagram Flqru

t

Kak ada lowongan peketj€!n untuk O3

I neroatatan

Halo, Kak Untuk saat tni kami
belum membuka kombali rekrutmen
pegawal. Sllahksn cek webslte htlpt:
//r.rd-suEkartaiitogppygo. idl dan
medsos resmr RSJI) Surakana secara
berkala ya RSJO Surakarta merupakan
Rumah Sakit milik Pemelintah Provinsi
Jawa Tengah, untuk lowonOan cPNS
dan PPPK daPatiuga memantau kanal
resmi mrhk BKlf Ptovinsi Jawa [engah.

a

I{dak dapar mofruai lamb6r Kctuk untuk
m€nco46 laOi.

!,"'"" ,9ts@
a a

sekitar 1.iafr1.siam atau tergantung
permsalahannya kak .

Baik ler Inrakasrh illlonya Jl

sama gma kak ..

@ i.,'r,; ,,,, ':, @1

I

ssal6muallalku,n rrrohon rnogf mengga[ggu
walcunya sebatar peakaalkan nama saya
Aldina Resisna sssar m€hssiswi da,i
llnlvqsilas Dda Bang6a Sutakana izln
benanya pak rskait Penelirian di RSJD
Su6kana masih mffetima untuk me,akukan
penelitasn trdak ys? tqimekasih I

\>o
a a.

.iltG)

€liss lanqsung datarlg dr IiSJD
Surskarta alsu onllre d€ngan cara
download ap[kasi Si Pemandu. Te.imo
kasrh- Salarrl-

t}

o
a

i < F.b.uin 7O22

a p.3sn dln p.oggilant..enkdpsi e9car. endro-dd. Tidlk
saor.ng pun di loerchat n', r.m.3uk wh.lilPF, y.bg

dJpal nEhbrca at!u mendeo.*annyi xelul tr^l* iFlo
eereqkopryo

Baik leriookasih , .,;

@ Kirimpesan

I r:l9E

l

a

.dt t@

a.L:

t

,rka pendaflaran oohne srlahkan download
aplikasi SIPEMANDU di playslore dan doflar
online m€lalul apllkasi SIPEMANDU | | )i r/

aark leflmakasih

@ Krrinr pesar

a

r1:258 -a?@

]L:
sarrra-sdrr€xdx * ., . -t

Selamqt pagl kak
lzan benanya. untuk Flryanan les antigen harl
Juhat dllayanl sampal pukul berapa yf kak?
Terirnatasih l'

Selamat pagr pelayanan antl(len
Surakorla dilayani 24jom ya kEk.

dr RSJI
Terimakasrh

3r.t hl lF di ltio tu.drtt.
lhl tottuhil 6ae

Ol lgl0 Sflrrlkt

B6ik brl.nakasih kak I , . 
",

(E xrrirl peson

r(D
sGl
{

11300

+i| *oz aso-a383-ses6

Selamat srang. Saya mau tanya kalau ingin
korsullasr ke psikol()q khnts atas namil
lsmryalr Yuhalun, S Psr brsanya hari apa saja
ya? Dan berapa brayanya per konsultasr?
Teima kas,h sebelumnya.

Selamal siarg bdatut kami sarpaikan iad@l
pelayanan dan tarl( pelayrnm PElkologl.
Ierimakasrh salam -tL's a

@ )<irim pesan s
.a



Ada rekruetmen ya pak

l:q loker sjih

Halo. Kak. Untuk saal in! kamr
belum membuka kemball rekrutmeh
pegawai. Silahkan cek website hnps:
//Bld-6ur.1.ro-jilqrgpro% go-id/ dan
medsos resmi RSJD Surakana secara
berkala ya. RSJD Surakarto merupokan
Rumah sakh milak Pemerinlah Provinsr
Jawa Tengah. unluk lowongan CPNS
dan PPPK dapatjuga memantau kanal
resma milik BKD Provrnsa Jawa Tengah
ya. Terima kaslh, Salam.

Perawat ada

Y

a

€- (:{ Emi sri muryani BtrO

ss@

remuar qambar Ketuk untul

+(D +62897-rsla-75o

B@K'R i

Apakah di RSJD dr. Aril ZainUdin posaen
d€nban menlal illne66/depresi bis! rawat inap'

seiamat petang bapak/ibu, qesuai dengan
diagmsis pasien deogan dePregl bisa rawat
inap, akan tetapi dapat rawal hap ditentukan
o,eh pendaran pemsiksaan doklet dengan
rElihor kondisi pasls. Terkhak6slh & Salam

.il6@

G' .)

I

I.L:

,ADTI'AL P€LAVANNN

hin-xdni! 07m-I.mwe
,undr 07@-12@wra
tubuAirgu/Hori tibd No.i6d iUTUP

Hfl&yE,td
hn - kdi! 07 @ 15 30 WA
,u@r 07m-r.mwta
S.hh./ain9gxfid.a I iSor Nnrin.t TrlnrP

+Gp *ez arr-szrr-loo

Selamat sore, ada kak berkul
iadwal pelayanan kami, besok pagi
silahkon konfirmsi kmbali yo kak
skan kamr tanyakan ke poli apakah
doker lidak sedang dlnEs luar 6tau
sedang culi terima kasih salam

.d?(!E}

la besok ada jadw

o

r.L!

Selamatsore j,e
Atrakah di rsjd surokarti
prsktek dokter splk?

Min mhon inronya apakah ada
lowryEan peke4aan ?

Holo, Kck. Untuk saol rni kornr
belum membuka kembah rekrulmen
pegawai. Silahkan cek website httDs:
//rsid-$raka.ta-iat.n9prcugo.idl darr
medsos resmi RSJD Su.akaia secara
berkala ya. RSJO Surakana merupakon
Rumah $krl rnrlrk Peme.tritoh Provrnsr
Jawa Tengah, untuk lowongah CPNS
d6n PPPK dsgat Ju96 memanlau ksnal

e ya. Terima kasih. Salam.

jt Boik, tqimakasih atas informaslnyg

r

<- t llanr:M BtrO

Jawa Tengal

Selamat sore aTin bertanya untuk
layanan res antigs apakah dabuka
urnuk umum? D6n lam layanannya
sampe iam berspa ngggih terimakasih
A

Halo, Kak- lya, layane tqsebut untuk
umum dan blka 24Jam. Kak- Berlkut
kami lampirkan penie,asannya ya, K6k-
Terirna kasih slaiil-

T
Terimakasih kak

a

o

I

BtrO<-o

aB@

o

Selamat malam bapak, untuk pelayanan
anligen kamr layanl 24 larn, b6ir datang
langsuno melalui p€ndaftaran lGD, Terimakasih
A sulurn I

I

Peamisi selamot malam, saya angin
renanyakan terkah vakgln boosts yang dl
adakan di RS-JD, itu boosle, tipe apa ya?

Sclamat malaftr kah uoluk vaksinosi
menggunakan asta z6eca. Terlmakasih &
salanr

+E

Ah Terama kasih
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And! berdua menqrkutr soloposl[rsolo don 1 / tamnya
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Baiklerima ka6ih r! l

@ xirim pesan

a a

.,rl 6 @I

Ti&k dapal m6ual gombor Kduk ufluk
mncoba lasl

RS Jiw6 O6e€h Surakada I
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a

I

<Q) 'oz ara-so12-6o46 r. q :

Selmalsrang -i! tct)r' tr"')2

sayi rnqrn benanya soal iadwal pdayahan
hiprcterapi

Buk{oya padd ha.i apo dao iorrl t*lopu sara ya,

Sclarr!at srarrg bc{ikut korfi sarrrparkon tarr{
pelayanan Psikologi dan ladwal pel3yanao
kami- Terimakasih scl6m )t :t t:

s,z
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ELoKTR I to**

2i f.t'flr1ri ?O22

3 Pssar d3r parggilao lerBrrripsi secar. eodaend. Tidak
s.or.^q pun d' lL.r char rnr. t..m.rul WhatsApp. y.nq

dapal ilBnbJcx aHu mcndcnq&.krnnya Kr{ul uFluk ndt
serengkapnya.

Assalarnualoikorl ..mou taoya kak . kenrarin
pas b€robatkan bapakkan bayar mandiri. Kala
dolte. dlsarankan bikin KlS. lha sekarsng
purrya karlunya kalc-. Cara gunakan nya
bagaimana ya kak?

Selomat pagr uotuk rawat jalan pasren BPJS
haus membawa rujukan b€rloniang, mmcari
ruiukan terlebih dahllu da.i faskes I ke fask6
benkdnya Ienmakasihsalam ca3r/

@ fttrim pesan o
a al

Te.imakasih ,ro,_.
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+@ +aze9a-t362-4664 a. L :

BLoKTR I torro,
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Selarnar malam bpk/lbu, saya maq lEnanys.
apakbh swob anhgen dr rstd ska dliyoni 24
iam ?
Teriftfakasih | , e.:

Tsarlakasih informasinya | ,,

Q lif ,n, pesan s o
I a

3 Pe6.n dai, p.nggtlan terenknpsi secua e,d{€d. Til.i
sorang pun dl La.ch.r inl, rem$uk Sat.App yang

dap.l m.mbact d!! 6.ndcnga*.nnya. (eiuk udut rnro

Q ftrrirn pesan
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Halo, Kal tirtuk pendafta. dafl unrunr
kama ber!m meneflma. Kak Terkart
vaksinasi. RSJO Su€karto benugas
sebag3i lEksicalcr sesuai d€ta daai
Dinas Kesehatan Kola (Dl(lO Surakada.
Jsdl yanq melakukon vaksinasi dr RSJD
Surakarta sudah lerdaftailr€lolu
oKKSfakana Sltahkaf, konfirmasl ke
DXK Surakana unt < daftar sasaran &
ildvval eaksiaasi. Terimq kasih- Salam.

Sama-sama, Kak- Semo{a sehst nelalu
I
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a sB@
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€ 9.c +62851-O0A5-0663 a. L :

BloKrR I roroo,

l6 fPbru}r 2o22

a P.r.r da,, Fsflggilarr re(*&r4)s' .eG,. rild lo{1il Tidrk
s€orana p!n dr luar ch.r rnr, r.rfrasql wh.tsApp, yaig

d.p.t nrc'r'b"ca ar.,r 6endcngs*a!'iy6 letrrk uilrk !!{o
sel.nqkapnya

Selimar Pagi Admln RSJD SuEkqne
Haii Senan. 28 Fet 2022 (Hari Libdr lsra' Mikrai)
Apqkah layanan SWAB TES Covid119 BUK.A ?

SL{anrat pagi kak Unluk lFlayanao anliei
dilayani 24 jam kak tetapr untuk pemeriksaan
fr blm trisa. Terimakasih & Salarrt L ".., _,,

Mrtu' Nurvd, *a

@ f iri- p.".n o\$

.o


