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PANDUAN KOMUNIKASI 
PENANGANAN COMPLAIN DI UGD
 (Keluarga merasa pasien tidak ditangani)

KASUS

Pasien datang diantar keluarga, pada 
waktu keluarga pasien mendaftar, dokter 
dan perawat memeriksa pasien kemudian 
pasien diberi injeksi obat tertentu, 
ternyata akhirnya pasien harus dirawat. 
Pada waktu menunggu kamar pasien 
belum diinfus, tiba-tiba keluarga pasien 
yang lain datang menyusul dan langsung 
komplain, "Kok orang tua saya tidak 
diapa-apain, sudah lebih dari 15 menit 
disini"

MASALAH Keluarga pasien yang baru datang merasa 
orang tuanya tidak ditangani.

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

Keluarga  pasien  dipersilahkan  duduk 
kemudian diberi penjelasan

KOMUNIKASI
ASERTIF

"Maaf bapak/Ibu, silahkan duduk dulu"
"Bapak/Ibu, orang tua bapak/ibu sudah 
kami periksa, ternyata kondisinya… 
(jelaskan kondisi pasien), tadi sudah kami 
beri obat injeksi untuk mengatasi 
keluhannya dan selanjutnya ternyata 
perlu dirawat, saat ini sedang menunggu 
kamar, bapak/ibu mohon untuk sabar"

PANDUAN KOMUNIKASI 
Kami melayani dengan lebih baik dan profesional 30
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PENANGANAN COMPLAIN DI UGD
(Keluarga merasa luka jahit tidak dicuci)

KASUS

Keluarga pasien komplain karena merasa 
bahwa dalam penanganan luka di UGD 
tidak dicuci dulu tetapi langsung dijahit, 
padahal sebenarnya luka sudah dicuci 
sebelum dijahit

MASALAH Komunikasi antara dokter/perawat 
dengan keluarga pasien

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

Dokter/perawat menginformasikan 
(inform concent) kepada pasien/keluarga 
mengenai tindakan yang akan dilakukan

KOMUNIKASI
ASERTIF

"Bapak/ibu, kami akan melakukan 
tindakan penanganan luka, kami akan 
membersihkan luka dan kemudian 
menjahit luka, untuk itu kami mohon 
untuk menunggu diluar, terima kasih"

PANDUAN KOMUNIKASI
PENANGANAN COMPLAIN DI 
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SECURITY
(Keluarga tidak puas dengan penjelasan 

waktu kunjung)

KASUS

Komplain dari keluarga pasien yang akan 
berkunjung sebelum jam berkunjung 
dibuka. Keluarga memaksa, dari pihak 
security tidak mengizinkan. Keluarga 
tersebut meninggalkan tempat sambil 
mengumpat “baru Satpan saja macam-
macam”

MASALAH Keluarga pasien tidak puas dengan 
penjelasan security

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

Security menjelaskan masalah jam 
berkunjung secara asertif

KOMUNIKASI
ASERTIF

“Maaf bapak / ibu, saat ini pasien sedang 
istirahat dan sedang dalam pengawasan 
dokter dan perawat, bapak / ibu dimohon 
bersabar menunggu jam berkunjung 
dibuka, terima kasih”

PANDUAN KOMUNIKASI
PENANGANAN COMPLAIN DI UGD
(Keluarga tidak puas dengan penjelasan 
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prosedur di UGD)

KASUS

Pasien  datang  dengan  post  kecelakaan 
lalu lintas dengan trauma kepala ringan, 
GCS 15. Saran dokter jaga pasien harus 
rawat observasi 24 jam.
Karena  mungkin  pihak  penabrak  tidak 
ada uang akhirnya pasien diminta untuk 
pulang  saja,  tetapi  dokter  dan  perawat 
menerangkan kalau tidak dirawat  pasien 
harus  CT-Scan  dahulu,  bila  tidak  ada 
pendarahan  pasien  boleh  pulang  tetapi 
pihak  penabrak  komplain,  intinya  tidak 
mau bertanggung jawab, pihak penabrak 
teriak dan marah-marah

MASALAH

1. Penjelasan fungsi observasi 24 jam
2. Penjelasan mengenai pentingnya CT-

Scan dan pentingnya menandatangani 
surat pernyataan menolak tindakan

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

1. Dokter  menjelaskan  manfaat  CT-
Scan

2. Dokter  atau  perawat  menjelaskan 
fungsi surat penolakan tindakan

3. Dokter  menjelaskan  manfaat 
observasi 24 jam

KOMUNIKASI
ASERTIF

1. "Bapak/ibu, karena pasien mengalami 
benturan  dikepala  yang  akan 
menimbulkan  resiko……….(jelaskan 
resikonya) maka kami sarankan agar 
pasien dirawat paling tidak selama 24 
jam  untuk  di  observasi,  bila  terjadi 
sesuatu  bisa  ditangani  lebih 
cepat/tidak terlambat"

2. "Bapak/ibu,  pasien  ini  memerlukan 
pemeriksaan  CT-Scan  untuk………. 
(jelaskan manfaat CT-Scan), memang 
kami  tahu  pemeriksaan  ini  tidak 
murah  tetapi  sangat  penting  bagi 
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pasien  dan  agar  penanganan  tidak 
terlambat,  kami  harap  bapak/ibu 
maklum, terima kasih"

3. "Bapak/ibu,  karena  tindakan  yang 
akan  kami  lakukan  kepada  pasien 
tidak  mendapat  persetujuan  dari 
bapak/ibu,  maka  demi  untuk 
kepentingan bersama agar kita sama-
sama enak/tidak ada  ganjalan  dihati, 
kami  mohon  untuk  mengisi  dan 
menandatangani  surat  ini  sebagai 
bukti bahwa kami sudah memberikan 
saran yang terbaik untuk pasien dan 
harap bapak/ibu maklum"

PANDUAN KOMUNIKASI
PENANGANAN COMPLAIN DI 

CUSTOMER SERVICE
(Keluarga tidak puas dengan penjelasan 

administrasi)
Kami melayani dengan lebih baik dan profesional 34
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KASUS

Pasien  datang  dengan  Strooke,  dokter 
menjelaskan bahwa pasien harus dirawat 
di  ICU.  Pada  waktu  Customer  Service 
menjelaskan  mengenai  masalah 
administrasi  kepada  keluarga  pasien, 
mereka  malah  marah-marah,  "  Pasien 
dulu  dong  ditangani,  keuangan  bisa 
menyusul" keluarga pasien marah-marah 
kepada dokter dan perawat

MASALAH

1. Komunikasi:  dokter  kekeluarga 
pasien,  perawat  kekeluarga  pasien, 
Customer Service kekeluarga pasien

2. Keluarga pasien merasa pasien belum 
ditangani

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

1. Dokter menjelaskan kepada keluarga 
pasien  mengenai  kondisi  pasien, 
tindakan penanganan maksimal yang 
sudah atau akan dilakukan (yang bisa 
dilakukan diUGD)

2. Alasan atau indikasi mengapa pasien 
perlu  perawatan  di  ICU,  kemudian 
perawat mengantar keluarga pasien ke 
Customer Service

3. Customer  sevice  menjelaskan 
masalah administrasi

KOMUNIKASI
ASERTIF

"Bapak atau ibu keadaan Tn/Ny X (Nama 
Pasien)……….(kondisi  pasien),  kami 
sudah  melakukan  tindakan  pertolongan 
pertama (Life Saving) antara lain………
.(tindakan yang sudah dilakukan), dengan 
tujuan  untuk………(Menjelaskan  tujuan 
dari tindakan yang telah dilakukan).
Selanjutnya  Tn/Ny  X  memerlukan 
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tindakan  khusus  yang  tidak  bisa 
dilakukan  di  UGD  yaitu  perawatan  di 
ruang  ICU  dengan  tujuan………
.(menjelaskan  tujuan  dari  tindakan 
perawatan di ICU)

PANDUAN KOMUNIKASI
PENANGANAN COMPLAIN DI 

UNIT RAWAT INAP 
(Perawat memindahkan pasien tampa 
pemberitahuan kepada keluarganya)

Kami melayani dengan lebih baik dan profesional 36
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KASUS

Perawat  sedang  dinas  malam, 
memindahkan  pasien  kekamar  109, 
setelah  pasien  pindah  tiba-tiba  keluarga 
pasien  komplain  dan  marah-marah 
kepada  perawat  karena  tidak  ada 
pemberitahuan/penjelasan  kepada 
keluarganya
"Kan disini gua bayar", kata keluarganya

MASALAH Perawat  memindahkan  pasien  tampa 
pemberitahuan kepada keluarganya

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

Perawat  menyampaikan  kepada  pasien 
dan  keluarganya  bahwa  pasien  akan 
dipindah ruangan dengan alas an tertentu

KOMUNIKASI
ASERTIF

"Maaf  bapak/ibu,  karena……….(Alasan 
tertentu)  maka  kami  terpaksa 
memindahkan  bapak/ibu  keruang………
.(harus  jelas  ruang  apa).  Kami  mohon 
maaf atas ketidak nyamanan ini”

PANDUAN KOMUNIKASI
PENANGANAN COMPLAIN DI 

SECURITY PARKING 
(Keluarga pasien tidak mengerti tujuan 

dari parkir motor atau mobil)
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KASUS

Keluarga  pasien  parkir  sepeda  motor, 
didekat  ruang  108,  karena  keluarganya 
dirawat  disitu  dan  alasannya  tempat 
parkir  motor  panas,  pada  waktu  ditegur 
security  malah  menjawab,  "Memang 
kenapa, memang ganggu apa?"

MASALAH Keluarga  pasien  tidak  mengerti  tujuan 
dari parkir motor atau mobil

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

Security menjelaskan tujuan parkir motor 
atau mobil

KOMUNIKASI
ASERTIF

"Bapak/ibu,  maaf,  untuk  kenyamanan 
parkir  dan  untuk  memudahkan  security 
dalam  mengamankan  kendaraan,  kami 
mohon agar kendaraan bapak/ibu diparkir 
ditempat  yang  telah  disediakan,  terima 
kasih"

PANDUAN KOMUNIKASI
PENANGANAN COMPLAIN DI UGD 
(Komunikasi petugas UGD kurang aserif)
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KASUS Keluarga pasien tersinggung karena 
merasa diusir dari UGD

MASALAH Komunikasi kurang asertif

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

Keluarga pasien mendapat penjelasan 
secara asertif bahwa mereka harus 
menunggu diluar UGD

KOMUNIKASI
ASERTIF

Bapak, ibu, maaf, supaya kami dapat 
menangani pasien dengan cepat maka 
kami mohon yang menunggu pasien satu 
orang saja yang benar-benar tahu keadaan 
pasien, sedang yang lainnya kami mohon 
menunggu diluar, terima kasih.

PANDUAN KOMUNIKASI
PENANGANAN COMPLAIN DI 

PENDAFTARAN 
(Pasien tidak tahu fungsi surat pengantar)

Kami melayani dengan lebih baik dan profesional 39
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KASUS

Pasien  tidak  mau  mengambil  surat 
pengantar  ke  PT,  petugas  menyatakan 
bahwa surat  pengantar itu wajib sebagai 
sebuah prosedur

MASALAH Pasien tidak tahu fungsi surat  pengantar 
(kecuali emergency)

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

Pasien  mendapat  informasi  yang  jelas 
mengenai fungsi surat pengantar

KOMUNIKASI
ASERTIF

Bapak/ibu,  maaf,  sesuai  kesepakatan 
antara  pihak  RS  dan  PT  maka  kami 
mohon  agar  setiap  berobat,  bapak/ibu 
membawa  surat  pengantar  dari  PT 
(kecuali emergency), hal ini dimaksudkan 
untuk  kelancaran  administrasi  di  PT 
bapak/ibu,  untuk  itu  kami  mohon 
bapak/ibu  mengambil  dulu  surat 
pengantar  ke  PT  dan  sekali  lagi  kami 
mohon maaf atas ketidaknyamanan ini

PANDUAN KOMUNIKASI
PENANGANAN COMPLAIN DI 

CUSTOMER SERVICE 
(Pasien tidak mendapat informasi manfaat 

uang muka sebelum tindakan)
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KASUS

Pasien merasa sangat tersinggung ketika 
petugas  menginformasikan  untuk 
memberikan  uang muka terlebih  dahulu 
sebelum dilaksanakan tindakan/operasi

MASALAH Pasien tidak mendapat informasi manfaat 
uang muka sebelum tindakan

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

Pasien  mendapat  informasi  mengenai 
perlunya uang muka dan manfaatnya

KOMUNIKASI
ASERTIF

Bapak/ibu  mohon  maaf,  karena  akan 
dilakukan  tindakan/operasi  pada  pasien 
maka  demi  kelancaran  administrasi  dan 
persiapan operasi diperlukan uang muka. 
Uang muka ini tidak dimaksudkan untuk 
memberatkan  pasien  karena  kan 
diperhitungkan dengan total  pembiayaan 
hanya  untuk  memperlancar  administrasi 
dan tindakan/operasi saja, terima kasih.

PANDUAN KOMUNIKASI
PENANGANAN COMPLAIN DI 

UNIT RAWAT INAP 
(Keluarga pasien tidak menyadarai bahwa 

mereka mengganggu pasien yang 
memerlukan istirahat)
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KASUS

Keluarga pasien diruang perawatan tetap 
tidak mau disuruh keluar oleh security

MASALAH
Keluarga pasien tidak menyadarai bahwa 
mereka  mengganggu  pasien  yang 
memerlukan istirahat

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

Keluarga  pasien  mendapat  penjelasan 
secara  asertif  mengenai  jam berkunjung 
dan perlunya pasien beristirahat

KOMUNIKASI
ASERTIF

Bapak/ibu,  maaf,  jam berkunjung sudah 
habis,  bapak/ibu  bisa  berkunjung  lagi 
besok. Pasien bisa ditunggu oleh satu atau 
dua anggota keluarga, yang lainnya kami 
mohon  pulang  dulu  agar  pasien  bisa 
beristirahat  dan  kami  juga  bisa  lebih 
berkonsentrasi  dalam  merawat  pasien, 
agar  pasien  lekas  sembuh  dan  bisa 
berkumpul  lagi  dirumah.  Senang  kan 
pak/bu,  kalau  cepat  sembuh  dan 
berkumpul  lagi  dengan  keluarga 
dirumah? Mari, kami persilahkan pak/bu, 
terima kasih

PANDUAN KOMUNIKASI
PENANGANAN COMPLAIN DI 

UNIT RAWAT JALAN 
(Pasien membutuhkan kepastian 

kehadiran dokter)
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KASUS

Pasien  tidak  puas  dengan  jawaban 
petugas  ketika  dokter  datang  terlambat. 
Petugas  sudah  menjelaskan  bahwa 
dokternya  masih  dijalan/operasi/tak  ada 
keterangan

MASALAH Pasien membutuhkan kepastian kehadiran 
dokter

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

Petugas  memberikan  keterangan  secara 
"jujur" dengan bahasa asertif

KOMUNIKASI
ASERTIF

Bapak/ibu,  mohon  maaf,  dokter  datang 
terlambat,  kami  sudah  menghubungi 
beliau,  saat  ini  beliau  masih 
diperjalananan  (sudah  sampai  didaerah 
mana?)/  sedang  operasi  (dimana?  Kira-
kira  sampai  sini  jam  berapa?)/saat  ini 
belum  bisa  dihubungi  (bila  belum  bisa 
dihubungi) kami mohon bapak/ibu untuk 
menunggu  dan  mohon  maaf  atas 
ketidaknyamanan ini

PANDUAN KOMUNIKASI
PENANGANAN COMPLAIN DI 

APOTIK 
(Pelayanan di apotik terlalu lama)
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KASUS Pasien komplain karena pelayanan di 
apotik terlalu lama

MASALAH Pelayanan lama

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

Pasien menetapkan informasi perkiraan 
waktu untuk menunggu. Apabila lebih 
dari perkiraan waktu maka pasien berhak 
mendapatkan penjelasan

KOMUNIKASI
ASERTIF

Bapak/ibu, mohon maaf, ternyata 
bapak/ibu harus menunggu lebih lama 
dari perkiraan waktu yang kami 
sampaikan tadi, hal ini disebabkan karena 
… (berikan penjelasan penyebabnya). 
Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, 
terima kasih

PANDUAN KOMUNIKASI
PENANGANAN COMPLAIN DI 

UNIT RAWAT JALAN
(Pasien kecewa karena menunggu lama, 

ternyata dokter batal praktek)
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KASUS

Keluarga  pasien  sangat  kecewa  ketika 
petugas  menyampaikan,  dokter  tidak 
dapat  praktek  karena  ada  operasi 
mendadak, padahal pasien tersebut sudah 
menunggu + 2 jam

MASALAH Pasien  kecewa  karena  menunggu  lama, 
ternyata dokter batal praktek

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

Penjelasan  secara  asertif,  menawarkan 
untuk dialihkan kedokter yang ada

KOMUNIKASI
ASERTIF

Bapak/ibu,  kami  mohon maaf,  dokter…
(nama  dokter)  tadi  pertelpon  juga 
meminta  kepada  kami  untuk 
meyampaikan  permintaan  maaf  beliau, 
karena  mendadak  tidak  dapat  praktek 
sehubungan  ada  pasien  di  RS…(nama 
RS)  yang  memerlukan  operasi  segera. 
Selanjutnya  kami  serahkan  kepada 
bapak/ibu,  apakah mau periksa kedokter 
yang ada atau menunggu jadwal praktek 
berikutnya

PANDUAN KOMUNIKASI
PENANGANAN COMPLAIN DI 

UNIT RAWAT INAP
(Kenyamanan pasien terganggu karena 

ada perbaikan kran air)
Kami melayani dengan lebih baik dan profesional 45
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KASUS

Berulang kali terjadi RS kehabisan air, 
pada waktu kran air sedang perbaiki 
sering ditanya oleh keluarga pasien, "kok 
airnya sering mati?"

MASALAH Kenyamanan pasien terganggu karena 
tidak ada air dan perlu penjelasan

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

Penjelasan secara asertif mengenai 
gangguan kekurangan air

KOMUNIKASI
ASERTIF

Bapak/ibu, maaf, karena…
- ada gangguan mesin
- debit air berkurang
maka air tidak mengalir, kami sedang 
berusaha secepat mungkin menangani hal 
ini agar air  bisa segera mengalir lagi. 
Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini

PANDUAN KOMUNIKASI
PENANGANAN COMPLAIN DI 

UNIT RAWAT INAP
(Dokter utama tidak diberitahu 

ketika instruksi dari dokter konsulen akan 
diberikan)
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KASUS

Dokter  marah  kepada  perawat  karena 
perawat  menjalankan  instruksi  dokter 
konsulen lain (kasus rawat bersama)

MASALAH
Dokter  utama  tidak  diberitahu  ketika 
instruksi  dari  dokter  konsulen  akan 
diberikan

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

Perawat/dokter  jaga  lapor  kedokter 
sebelum  instruksi  dari  dokter  konsulen 
dijalankan

KOMUNIKASI
ASERTIF

Kami mohon maaf dok, seharusnya kami 
menghubungi dokter lebih dulu sabelum 
menjalankan  instruksi  dari  dokter 
konsulen.  Sekali  lagi  kami mohon maaf 
dan terima kasih atas masukannya

PANDUAN KOMUNIKASI
PENANGANAN COMPLAIN DI 

UNIT RAWAT JALAN
(Pasien perlu mendapat penjelasan bahwa 

dokter sedang visite)
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KASUS Pasien poli marah karena lama menunggu 
dokter sementara dokter sedang visite

MASALAH Pasien perlu mendapat penjelasan bahwa 
dokter sedang visite

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

Dari awal pasien datang sudah diberi 
penjelasan bahwa dokter sedang visite 
dan bila perlu selama pasien menunggu 
perawat menyapa dan meminta maaf 
ulang karena pasien harus menunggu 
lama

KOMUNIKASI
ASERTIF

Pada awal pasien datang
Bapak/ibu maaf, kelihatannya bapak/ibu 
harus menunggu agak lama, karena 
bertepatan dengan kedatangan bapak/ibu 
kebetulan dokter sedang visite pasien 
yang dirawat, kami mohon bapak/ibu 
bersabar dan silahkan duduk dulu.
Pada waktu pasien sudah menunggu 
agak lama
Bapak/ibu maaf ya, menunggu dokternya 
agak lama, mudah-mudahan sebentar lagi 
selesai, mohon bersabar ya pak/bu

PANDUAN KOMUNIKASI
PENANGANAN COMPLAIN DI 

APOTIK
(Pasien tidak mengerti mengenai undang-

undang psikotropika)
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KASUS

Pasien mau beli obat psikotropika, tidak 
bisa  dilayani  oleh apotik,  malah marah-
marah

MASALAH Pasien tidak mengerti mengenai undang-
undang psikotropika

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

Pasien mendapat penjelasan secara asertif 
bahwa  ada  obat-obatan  tertentu  yang 
tidak  boleh  dijual  bebas/harus  dengan 
resep dokter

KOMUNIKASI
ASERTIF

Bapak/ibu  maaf,  obat  yang  akan 
bapak/ibu beli ini termasuk golongan obat 
yang  hanya  bisa  ditebus  dengan  resep, 
jadi  bapak/ibu  sebaiknya  kedokter  dulu. 
Kami  mohon  maaf  tidak  bisa  melayani 
secara  langsung,  nanti  kalau  dokter 
memberikan resepnya pasti obat ini akan 
kami  berikan,  maaf  ya  pak/bu,  terima 
kasih

PANDUAN KOMUNIKASI
PENANGANAN COMPLAIN DI 

PENDAFTARAN
(Pasien tidak tahu fungsi medical record)
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KASUS

Pasien memakai identitas orang lain 
untuk berobat di RS. Annisa (pasien 
asuransi), sudah kehauan malah marah-
marah, karena sebelumnya pernah 
melakukan dan tidak ketahuan

MASALAH Pasien tidak tahu fungsi medical record

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

Pasien mendapat informasi bahwa setiap 
pasien mempunyai catatan medisnya 
sendiri-sendiri

KOMUNIKASI
ASERTIF

Maaf bapak/ibu, kami mohon bapak/ibu 
mendaftar lagi dengan memakai identitas 
bapak/ibu sendiri, karena semua pasien 
mempunyai catatan medisnya sendiri-
sendiri dan tidak boleh dicampur. Setiap 
catatan medis memuat data pasien, 
penyakit-penyakit yang pernah diderita, 
obat-obatan yang pernah diminum, 
adanya alergi dan sebagainya. Oleh 
karena itu setiap pasien harus punya 
catatan medisnya sendiri. Kami mohon 
pengertian dari bapak/ibu dan kami minta 
maaf atas ketidak nyamananan ini, terima 
kasih.

PANDUAN KOMUNIKASI
PENANGANAN COMPLAIN PADA 

PETUGAS GIZI
(Pasien khawatir dietnya tertukar)
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KASUS

Pasien  diperawatan  dipuasakan  oleh 
dokter,  karena  komunikasi  antar  bagian 
kurang  baik,  pasien  diberi  makan  oleh 
bagian gizi.
Pasien bertanya “Lho,  saya kan disuruh 
puasa, kok dikasih makan?”

MASALAH

Bagaimana  mengantisipasi  pertanyaan 
pasien
1. Apakah  makanan  tertukar  dengan 

pasien lain?
2. Kalau  makanan  tertukar,  jangan-

jangan obat juga tertukar?

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

Pasien segera mendapat penjelasan yang 
tegas/tidak  meragukan  mengapa  sampai 
terjadi  kesalahan  pemberian  makan  dan 
juga harus disertai permintaan maaf.

KOMUNIKASI
ASERTIF

Maaf,  bapak/ibu,  saya  akan  segera 
mengecek kembali, barangkali saya salah, 
mohon  ditunggu  sebentar.  (keluar  dari 
ruangankoordinasi dengan perawat)
Bapak/ibu  ternyata  benar,  bapak/ibu 
sedang  dipuasakan,  saya  mohon  maaf 
atas kesalahan ini.

PANDUAN KOMUNIKASI
PENANGANAN COMPLAIN DI 

UNIT RAWAT INAP
(Pasien merasa kepulangannya dihambat 

karena masalah biaya)
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KASUS

Pasien minta pulang dan dokter tidak 
kunjung visite, keluarga marah-marah 
didepan counter sambil menggebrak meja 
. “takut saya tidak bisa bayar ya?!”

MASALAH Pasien merasa kepulangannya dihambat 
karena masalah biaya.

PELAYANAN
YANG 
DIBERIKAN

Pasien mendapat penjelasan bahwa 
perawat tidak punya wewenang untuk 
memulangkan pasien, pasien pulang 
harus seizing dokter yang merawat.

KOMUNIKASI
ASERTIF

Bapak/ibu maaf, bukannya kami tidak 
mau membantu, kami tidak punya 
wewenang untuk memulangkan pasien, 
kami menunggu instruksi dari dokter 
yang merawat, jadi kami mohon 
bapak/ibu menunggu dokter yang 
merawat dan menanyakan kepada dokter 
apakah sudah boleh pulang atau belum. 
Kami mohon bapak/ibu bersabar.
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