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ISTILAH-ISTILAH KTD

Insiden adalah setiap kejadian yg tidak disengaja dan
kondisi yg mengakibatkan
atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dpt
dicegah pd pasien, terdiri dari :
Kejadian Tidak Diharapkan,
Kejadian Nyaris Cedera,
Kejadian Tidak Cedera dan
Kejadian Potensial Cedera.



Kejadian Tidak Diharapkan, selanjutnya disingkat
KTD adalah insiden yang mengakibatkan cedera pada
pasien.

Kejadian Nyaris Cedera, selanjutnya disingkat KNC
adalah terjadinya insiden yang belum sampai terpapar
ke pasien.



Kejadian Tidak Cedera, selanjutnya disingkat
KTC adalah insiden yang sudah terpapar ke
pasien, tetapi tidak timbul cedera.

Kondisi Potensial Cedera, selanjutnya
disingkat KPC adalah kondisi yang sangat
berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi
belum terjadi insiden.

Kejadian sentinel adalah suatu KTD yang
mengakibatkan kematian atau cedera yang
serius.



PENDAHULUAN
Apakah dokter/RS merasa senang jika ada komplain dari

pasien?
Apakah dokter/RS mempunyai sebuah sistem/prosedur

tertulis untuk mengelola komplain?
Jika dokter/RS mempunyai sebuah sistem tertulis, apakah

anda memahami sistem/prosedur tersebut?
Apakah sistem prosedur tsb dipublikasikan ke pasien?

Apakah RS memberikan insentif khusus untuk
meningkatkan komitmen dokter terhadap kepuasan
pasien? Apakah pasien mempunyai akses luas
menyampaikan komplain?
Apakah ada pelatihan khusus kepada staf terkait

manajemen komplain?
Apakah secara regular, anda mensurvei kepuasan pasien?



PENGERTIAN
Komplain merupakan akibat situasi dimana keinginan

atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara
pasien dengan pihak rumah sakit, sehingga keduanya
saling terganggu.
Komplain terjadi karena ketidak cocokan antar nilai

atau tujuan-tujuan yang ingin diharapkan oleh pasien
terhadap pihak rumah sakit.
Dapat mengganggu bahkan membuat /

mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.
Untuk itu komplain tersebut perlu diselesaikan

dengan baik sehingga tidak melebar terlalu jauh dan
pokok permasalahannya.



MENGAPA PENTING
Bagian dari sistem pelayanan
Aplikasi CRM (Consumer Relationship Management)
Faktor citra:

Positif atau negatif



BAGIAN DARI SISTEM PELAYANAN
Nobody perfect, komplain adalah feedback
- memperbaiki masalah dg segera
- mendorong ide-ide konstruktif unt menambah
kualitas produk

- menyesuaikan strategi marketing
- upgrading pelayanan
- memodifikasi material promosi dan informasi produk
Heterogenitas pelanggan
Pelanggan adalah „human-being‟:

- berpotensi mengeluh/komplain
- bad thing say it, keep good one in mind



CRM (Consumer Relationship
Management)
Pelayanan berbasis kepuasan konsumen
Konsumen yang komplain cenderung tetap berinteraksi

dengan perusahaan jika mereka yakin komplain mereka
diatasi dengan baik.
Wujud sense of belonging & kepercayaan pelanggan:

Konsumen memberikan peluang bagi perusahaan untuk
mengatasi masalah segera dan mengembangkan goodwill.
Hasil riset:

- komplain hanya dilakukan oleh konsumen yang tidak puas
- Jika konsumen merasa skeptis, mereka tidak

menyampaikan komplain jika mereka skeptis.
- Mereka lebih memilih memutuskan interaksi dan

mengkritisi lewat word of mouth communication



FAKTOR CITRA
Komplain = negative feedback
Citra positif: Jika perusahaan mengelola komplain dg

baik
Citra negatif: jika gagal mengelola komplain dg baik
“A good recovery can turn angry, frustrated

customers into loyal ones.”
Prinsip: early warning & lokalisir masalah
Semakin berat tantangan akibat perkembangan

teknologi komunikasi: Internet dan social media (one
to mass).



BAGAIMANA MENGELOLA KOMPLAIN

Komitmen manajemen
Perlu adanya bagian/divisi komplain
Membangun Sistem Manajemen Komplain



KOMITMEN MANAJEMEN
Meningkatkan motivasi dan insentif kepada staf agar

berorientasi pelanggan
Membangun sistem mengatasi komplain, mencakup

kebijakan dan prosedur tertulis yang
dikomunikasikan kepada seluruh staf
Mengevaluasi secara berkala



SISTEM MANAJEMEN KOMPLAIN
Sistem early warning (screening potensi komplain)
Environmental scanning, khususnya lewat sosial

media.
Membangun akses menyampaikan komplain,

termasuk menyebarkan cara-cara menyampaikan
komplain
Membangun SPO menerima dan melayani komplain
Evaluasi periodik, misal survei kepuasan pelanggan
Pelatihan staf untuk menghandel komplain
Staf hrs paham segala operasional perusahaan



SPO MENGELOLA KOMPLAIN

1. Ciptakan komunikasi interpersonal yang akrab
Hargai pelanggan (elevate & raise them up)
Dengarkan deskripsi pelanggan dengan hati &

pikiran terbuka:
(a) dengarkan dengan sabar penjelasan pelanggan

dengan positive thinking, yaitu tanpa banyak
menginterupsi dan meragukan kebenaran komplain.

(b) Ulangi penjelasan pelanggan dengan bahasa anda
sehingga pelanggan merasa anda telah
mendengarkan, memperhatikan, menerima
komplainnya dengan baik serta merasa bahwa anda
memahami posisi yang dialami pelanggan.



(c) Sebelum anda berbicara untuk menanggapinya, pastikan
anda benar-benar memahami masalahnya dan mengerti
mengapa pelanggan komplain.

(d) Berempati dan meyakinkan bahwa anda akan membantu.
Hal yang pertama anda sampaikan yaitu “dari
penjelasan Bpk/Ibu/saudara, rasanya saya juga merasa
tidak nyaman juga, jika saya sebagai anda. Coba kita
lihat, apa yang bisa saya lakukan. Saya akan mengecek
hal ini, mohon tunggu sebentar”

(e) Jika anda butuh waktu unt mencari solusi dg atasan,
maka mintalah pelanggan untuk menutup
telp/pulang/menunggu beberapa waktu. Berjanjilah untk
menjawab. Jwb bisa lewat telpon, email atau surat



2. Analisis dan investigasi materi komplain
Bersikaplah fair & objektif
3. Atasi komplain sesuai kebijakan perusahaan
Jika ada hal yang tidak dapat anda jelaskan, minta

waktu untuk menyampaikan kepada pimpinan yang
berwenang.

4. Komplain bisa menjadi sarana masukan bagi
penyempurnaan SPO di masa datang.

Usahakan pelanggan tetap diberi informasi /progress-
report.
Beritahu denang cepat solusi yang anda tawarkan



4. Sadari (acknowledge, admitt) Jika memang ada yang
salah dari pelayanan, maka akuilah, minta maaf, dan
berjanji memperbaiki serta memberikan kompensasi
atas kerugian yang dialami pelanggan. ”An
apologize is an opportunity to further agreement.”
Jika anda benar (tidak ada sesuatu yang salah, tetapi
pelanggan yang keliru) maka nyatakan simpati dan
empati anda, tidak usah membesarkan masalah.

5. Menindaklanjuti upaya menjawab komplain - cek
apakah pelanggan puas - bila perlu, merujuk kpd
pihak ketiga - koordinasi dg pihak ketiga tsb



Contoh kasus
Kasus Prita dengan Rumah Sakit Omni Internasional

Jakarta pada tahun 2008.
Prita dianggap mencemarkan nama baik karena

menulis surat keluhan kepada temannya melalui e-
mail dan ternyata e-mail tersebut bocor dan diketahui
oleh berbagai pihak.



MANAJEMEN KONFLIK

Upaya preventif :
- Menghindari physical hazard.
- Menghindari morale hazard.
- Menghindari legal hazard.
- Menghindari perbedaan persepsi.
- Menghindari komunikasi ambigeus.
- Menghindari arogansi, ketus dsb.
Upaya represif :
Lakukan self-assessment.



SELF-ASSESSMENT KONFLIK
Jika tidak ditemukan alasan subtansial :

- Lakukan upaya dengan memberikan
penjelasan.

- Jawab somasi yang diajukan oleh lawyer.
- Hadapi dengan tegar jika pasien atau lawyer

tetap  menempuh jalur hukum.
Jika ditemukan alasan subtansial ;

- Upayakan mencari penyelesaian alternatif
dengan mediasi.

- Lakukan upaya defensif jika pasien atau
lawyer menempuh jalur hukum.
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