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Pcrihal : Laporan Monitoring dan Evaiuasi Penzurguran Siuan Februdri 2022

Surakart4 4Maret2022

Kepada Yth :

Dirsktur RSJD Sur akarta
di-
SURAKARTA

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Saran Februar,zolz di

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadikan periksadanmohon petunjuk lebih lanjut.
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E-mdl : njd_runkartr@yehoo.com Webliae: htap://rsjd-lurrhd..Jraengprov.go.id

Lampiran : Terlampir
PErihal : Laporam Monitoring dan Evaluasi Ponanganan Saral Februari 2022

Surakart4 4 Maret 2022

Kepada Yth :

Dircktur RSJD Surakarta
di-
SURAKARTA

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Saran Februari 2022 di

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjaCikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Ka. Bagian Umum
RS Jiwa Daerah Surakarta

S.ST}o
Pembina Tingkat I

NIP. 19770907 199511 1001



LAPORAN
TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI

PENANGANAN SARAN RSID SURAKARTA

INSTALASI HUMAS DAN PEMASARAN
RS JIWA DAERAH SURAKARTA

BULAN FEBRUARI2022
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LAPORAN TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI SARAN MASYARAKAT

RSJD SURAKARTA BULAN FEBRUARI2022

A. LATAR BELAKANG

Saran adalah pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan

B. SALURAN SARAN

1 Saran masuk melalui saluran aduan RSJD Surakarta adalah:

a. Saran melalui media sosial

. Twiter : @RSID-Surakarta

. Facebook : fb.com/rsjsurakafta

o Whatsapp :082323000333

. Instagram : @rsjd-surakarta

. Email : ppid.rsjaz@gmail.com

. Lapor Gub : laporgubjatengprov.go.id

. Google Form : ppid.rsjaz@gmail,com

b. Saran secara langsung

. Meja Customer Service

c. Saran pelanggan tidak langsung

. Kotak saran

o Via Telp :0271-64L442

. Hotline Service : 082323000333

C. TUTUAN

Evaluasi penanganan masyarakat bertujuan untuk memberikan akses kepada

pasien, keluarga pasien dan masyarakat untuk dapat melayani serta merespon

saran baik internal maupun eksternal agar mutu pelayanan terjaga dengan baik

D. DASAR HUKUM

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

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

3. Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Suruey Kepuasan Masyarakat



E. BENTUK RESPON SARAN

Sarn yang masuk akan dilakukan notifikasi penerima saran dan dikelompokkan

sesuai grade untuk mendapatkan penyelesaian saran. Jawaban saran akan

disampaikan kepada pelanggan oleh Instalasi Humas dan Pemasaran sesuai dengan

kana! saran masuk dengan respon time 1x24 jam.

F. ]UMLAH SARAN PER MEDIA

G. JUMLAH SARAN PER BAGIAN

1 Twiter 0

2 Facebook 0

3 WhatsApp Hotline Seruice 1

4 Instagram 0

5 Email 0

5 Lapor Gub 0

7 Google Form 0

8 Customer Service 0

9 Kotak Saran 0

10 Via Telepon 0

11 WA Hotline Seruice 0

Jumlah 1

Jumlah

1 Bagian Umum 0

2 0

3 Bagian Pendidikan & Perencanaan 0

4 Bidang Pelayanan Medis 1

5 Bidang Keperawatan 0

6 Bidang Penunjang Medis 0

Jumlah 1

ilo Saluran Media Saran

ilo Jenis Saran

Bagian Keuangan



H. STATUS SARAN

Jumlah

1 Selesai 1

2 Proses 0

3 Teftunda 0

Jumlah 1

I. KESIMPUTAN
Penanganan Saran tentang pelayanan yang dilaksanakan di RSJD Surakarta

selama bulan Februari 2022, terdapat 1 pelanggan, saran ditujukan kepada Bidang

Pelayanan Medis 1 orang.

Penanganan Saran telah selesai ditangani sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur, tidak ada penanganan saran yang teftunda. Dengan demikian

penanganan saran kepada masyarakat di RSJD Surakafta agar dapat

dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga dengan adanya saran yang membangun

dapat meningkatkan pelayanan di RSJD surakafta menjadi lebih baik.

J. REKOMENDASI

Diharapkan RSJD Surakafta dapat menangani saran dan berkoordinasi dengan

bidang terkait untuk menyelesaikan permasalahan, mempertahankan dan

meningkatkan pelayanan publik, sehingga respon masyarakat atas pelayanan yang

diberikan selalu positif, yang berafti mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan

di RSJD Surakafta

K. PENUTUP

Laporan Monitoring Evaluasi penanganan saran ini disusun dengan harapan bahwa

setiap kegiatan pelayanan 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 Surakafta

Dedy Ariwidivanto, S.Keo. Ns
NIP. 198701 172010011011

No Status Saran



PEMERINTAH PROVINSI ]AWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
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Evaluasi :

LaDoran Penanoanan Saran
BULAN : Februari 2022

- Jumlah saran yang diterima bulan Februari 2022 berjumlah 1.
- Semua saran yang diterima telah diselesaikan dengan baik dan sudah selesai / close,

Mengetahui,
Kabag. Umum

loko Mulvono. S.STP. M.Si

Ka. Instalasi Humas dan Pemasaran

No. Tanggal Media Isi Saran Tindakan Tindak Lanjut KetGrangan

1 15-)an-22
WA Hotline Service
081328575758

Enny Farida (ibu
pasien nadia

evania)

pelayanan yg sangat2 tdk memuaskan
karena peraturan yg kaku
Mungkin kedepannya ada sedikit
prioritas buat pasien luar kota,kalau
maju barang l atau 2 hari mbok ya
jangan d ipersu lit..saya tau resiko nya
mungkin takut kalau OD tapi bagi kami
kalau terlalu di pas harinya ya takut
ada kendala spt ini..kalau di rslain
kalau haoya maju 1 atau 2 hari ya
ngga Pernah tu kena teguran
Atau mungkin solusinya obat dikurangi
sesuai hari(hanya masukan)

Petugas sudah membalas
saran tersebut dan
menyampaikan saran
tersebut kepada Ka. Bidang
Pelayanan Medis

1. Koordinasi dengan Ka. Bidang
Pelayanan Medis.
2. Ka Bidang Pelayanan Medis
berkoordinasi dengan Instalasi
Rekam Medis dan Instalasi Rawat
Jalan untuk menentukan kebijakan
baru tentang toleransi hari kontrol
pasien maju 3 hari dari tanggal
kontrol.
3. Memberikan klarifikasi kepada
yang bersangkutan dan memohon
maaf atas ketidaknyamanannya,
untuk selanjutnya akan
meningkatkan pelayanan kepada
pasien rawatjalan.

Close

NrP. 19770907 199511 1 001
Dedv Ariwidivanto, S.Keo.Ns
NIP. 19870117 201001 1011
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RUMAH SAKIT JTWA DAERAH SIRAKARTA
JL Ki ll^l.r Derrmaor\o t0 Jebr$ Koark Po! lE7 SurrkrrL 57126 Telp. (0271t 641412 F"L (0271, 648920

E-mril: rrjd_surrk rtr@yrhoo.com Web.ite : http://rtjd-lurrkli&jrr€ngprov.gold

A. IDENTTTAS

NA]IIA

AIAMAT

NO.IDEI{TTTAS

PEKERJAAN

No. / HP

E-mail

KAI{AL SARAN

TANGGAL SARAN

FORMULIR TINDAK LANJUT SARAN

: Enny Farida (Ibu Pasien Nadia Evania)

: Jalan Kaliurang Yogyakarta

: 081328575758

:-
: Whatsapp Hotline Service

: 15 Februari 2022

B. SUBYEK SARAI{
1. Pendaftaran Rawat Jalan

C. URAIAN SARAN
. Pemohon memberikan saran tentang pelayanan yang tidak memuaskan karena

peraturan yang kaku

o Pasien Rawat lalan mendapat tanggal kontrol hari Minggu

. Keluarga pasien datang pada hari Senin mundur t hari karena obat habis, tidak

dapat dilayani karena pasien tidak dibawa ke RSJD Surakarta dalam kondisi sakit

. Keluarga diberikan pilihan video call online tetapi harus menunggu besok karena

system pendaftaran harus H-l baru bisa dilayani

D.TINDAK LANJUT
. Melaporkan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan untuk mendapatkan

penyelesaian dari Bidang Pelayanan

. Menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanannya melalui whatsapp

Hotline Service RSJD Surakafta

. Hasil Tindak Lanjut Dilaporkan Kepada DireKur & Satuan Pengawas Internal (SPI)

Surakarta, 15 Februari 2022

Kepala Bagian Umum
PPID Pembantu RSID

(

Pembina Tk. I
NIP. 19770907 199511 1 001



Saran melalui WA Hotline Service

Selasa, '15 Februai 2022

7t57 g ...

a-a-r- +62 813-2857-5758

-al ?6,

arL:
Nama : enny farida(ibu pasien nadia evania)
Alamat : jalan kaliurang yk
Nomor HP : 08'l328575758
Pengaduan i pelayanan yg sangal2 tdk
memuaskan karena peraturan yg kaku

Selamat siang, terima kasih untuk masukan
atau saran yg telah disampaikan kpd kami
Selaniutnya kami akan segera tindak lanluti, :

kami atas nama RSJD Surakarta mohon maa,
atas ketidaknyamanan dari pelayanan kami.
Apakah saudara bisa menyampaikan yg
dimaksud pelayanan baqian mana? utk kami I
segera tindak laniuti. Te.imakasih salam

Anak saya kan dulu magang di rsjd karena
merasa nyaman yg mana dulu kontrol rutin di
g.asia minta pindah di rsj mulai bulan oktober
2021..
Tgl 27 olt anak saya kontrol diantar ibu mira
dan diberi obal l bln
Karena keadaan yg mendesak anak saya od
saya kesana lagi tgl 04 nov..dibagian
pendaftaran sdh ditegur barusan periksa kok
periksa lagi..saya bilang anak saya kondisinya
urgenl..dgn sedikit perdebatan akhirnya
diiiinkan periksa
Oleh d. disuruh balik kontrol tgl 19 nov krn
(1shari)..tapi karena anak saya cemas berlebih
saya datang tgl 17 nov.. itu j9 ditegur karena
maju..tapi okelah akhirnya diperbolehkan
Kembali oleh dr disuruh kontroltgl l9 des
Karena tgl 19 des hari minggu

Sava mai[.li tfll 1S karFne sehir minnol, r<i.l
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Saya maju di tgl 15 karc,'d -du(u minggu rsjd
liburjumat tutup.iam '12 sedangkan saya dari
yogya
Saya dimarahin bulan januari harus tepat..oke
bulan ianuari saya tepat tgl 14 datang dan
disuruh kontrol lg tgl 14 feb lepat

Kemarin saya kontrol tapi anak saya baru sakit
batuk pilek,demam

Lha bln ini saya diwanti2 pas tgl '14 kesana..eh
yaya baru pilek batuk agak anget kmrn..saya
sampai sana ditanya pasiennya mana saya
bilang baru sakit yg.jawab ngga bisa katau
ngga ada pasiennya..lha saya bilang anaknya
baru sakit apa bisa masuk..kalanya kan ada
skrining..kalau diskrining suhunya tinggi irs
batuk pilek apa ya bisa ketemu dr?katanya yg
penting pasien udah datang

Lha kan sama aja kalau pasien datang tapi
ngga bisa ketemu dr..saya minta keringanan lx
karena jauhZ datang dari yk tetap ngga bisa krn
sdh peraturan..lha saya bilang obat udah hbs
sama sekali berarti nanti ngga minum
obat,suani saya bilang ngga minum obat kalau
pasiennya kenapa napa gimana,kan ini obat
rutin,yg jawab lha kenapa di pas yg
datang..saya bilang bln krmn maju krn minggu
dimarahin ini dipas dimarahin lagi..yg jawab
kalau alasan tertentu ya ngga papa maiu..lha
saya bilang berarti harusnya saya datang kmrn
hari kamis lrs saya bilang bsk senin anak saya
mau sakit gitu ya?yg iawab ya kalau alasannya
masuk akal ya ngga papa bu,aneh bgt kan mbk
Q..trs saya nanya qimana solusinya di iawab

@ Kirinr pesan \) O
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Q..trs saya nanya gimana solusinya dijawab
ya udah online aja..kasus2 lertentu kalau
pasien lg sakit bisa online..lha obatnya?nanli
diambil..ya udah kalau gitu saya daftar online
skrng biar anak saya vc sama droya obat saya
tunggu..yg bilang..ngga bisa bu..ibu daftar hari
ini paling cpt bsk itupun blm tentu tergantung
dr nya..lha trs bsk saya balak lg kesini ambil
obat?jauh lho mbk..yg jawab lha itu
peraturannya..duuh iengkel saya mbk ! I i-
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Baik, masukan bpk/ibu kamiterima. Kami i

mohon maaf atas ketidaknyamanannya Akan
kami komunikasikan terlebih dahulu dengan y
pihak terkait. Terima kasih. Salam ..4 1. !4
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Baik, masukan bpk/ibu kamiterima. Kami
mohon maaf atas kelidaknyamanannya. Akan
kami komunikasikan terlebih dahulu dengan
pihak terkait. Terima kasih. Salam. 

t 1 -i:; ,,1/

Baik terimakasih atas tanggapan dan
perhatiannya

Mungkin kedepannya ada sedikit prioritas buat
pasien luar kota,kalau maiu barang 1 alau 2
hari mbok ya jangan dipersulit..saya tau resiko
nya mungkin takut kalau OD tapi bagi kami
kalau terlalu di pas harinya ya takut ada
kendala spt ini..kalau di rs lain kalau hanya
maju 1 atau 2 hari ya ngga pernah tu kena
teguran

Atau mungkin solusanya obat dikurangi sesuai
hari(hanya masukan) ,,

Baik bpk/ibu, kami komunikasikan dengan
pihak terkait terlebih dahulu | .r4

Siap..terimakasih

@ [irim pesan
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Tindak Lanjut Saran

Selamat pagi menindaklanjuti keluhan yang ibu
sampaikan kepada kami, sudah kami
koordinasikan pada Bidang Pelayanan sebagai
atasan langsung Kepala lnstalasi Rawat Jalan
dan Kepala lnstalasi Rekam Medis selaku
atasan langsung bagian Pendaftaran. Dalam
pertemuan tersebut dibuat kebijakan baru
bahwa pelayanan Pasien Rawat Jalan secara
SOP harus dibawa ka.ena berkaitan dengan
proses pemeriksaan kondisi klinis pasien. akan
tetapi dengan alasan tertentu bisa tidak
dibawa, dengan mempertimbangkan beberapa
aspek kondisi pasien. Untuk loleransitidak
dibawa maksimal 1x, serta toleransi maju hari
konlrol dengan rentang waktu 3hari. Mohon
maaf atas ketidaknyamanannya. Terimakasih
atas saran yang diberikan kepada kami, kami
senantiasa berkomitmen mempe,baiki SDM
dan sarana prasarana semoga RSJD Surakana
dapal melayani lebih baik. Berikut kami
sampaikanjuga bukti foto rcpat koordinasi
Bidang Pelayanan. Terimakasih salam ".," 1
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Teimakasih sekali atas perhatian dan respon
saya sebagai pelanggan(selaku ibu
pasien)semoga kedepannya rsjd surakarta bisa
tambah maiu dan tambah byk pelanggan tagi
sesuai motto rsjd surakarta MGlayanl leblh
balk
Jujur krn kmrn saya sedikit kecewa dgn
pelayanannya dan obat keburu habis kmrn saya
ke rs yg lain..krn tanggapan keluhan rsjd
surakarta yg sangat responsif mungkin
kedepan akan kembali 19 menjadi pelanggan
rsjd surakarta mengingat anak saya merasa
cocok disini
Dan saya mrnla maaf jg kalau selama ini
dianggap melanggar SOP rsjd surakana
kedepannya saya akan lbh berusaha
menyesuaikao peraturan yg ada tttt,t/

Baik bu, dengan senang hati, silahkan datang
ke RSJD Surakarta. Terimakasih salam s 8r ./,,

Sekali lagi terimakaslh | |

Sama sama ibu 08 <1 
"//,
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Lampiran Tindak Lanjut Saran
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