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Latar Belakang



Latar Belakang

Pelayanan Yang Baik dari masing-masing 
staff yang ada dalam rumah sakit

menciptakan customer seperti iklan berjalan
yang selalu mengibarkan citra baik



First impression ( Kesan Pertama )



Citra 
Rumah
Sakit



• Citra adalah hasil gabungan darisemua kesan yang 
didapatbaik itu dengan cara melihat nama, 
mengamati prilaku, mendengar atau membaca
suatu aktifitas/ melalui bukti material lain

• Citra adalah kesan perasaan, gambaran diri public 
terhadap perusahaan , Kesan yang dengan sengaja
diciptakan dari suatu objek / organisasa

(Bill Canton)







Tujuan Umum
Memahami Konsep Pelayanan bagi kelangsungan bisnis / Citra Rumah sakit

Tujuan Khusus :
Memahami dan Mengaplikasikan pelayanan yang baik mulai dari internal dan External  Customer 





Apa Yang diinginkan Customer dari perilaku staff  ?? 







Bagaimana Seorang staff 
dapat memberikan
pelayanan yang wow





Kami

GST



Menciptakan kesan
Kesan Pertama dan Kesan Terakhir

Baik Kepada Pelanggal External dan Internal



GEMS : Go Extra Mile 







Communication Skill









Seberapa efektif komunkasi yang kita lakukan?











Komunikasi verbal & Non Verbal







Komunikasi Antar Staff



Pasif

• Bersikap sebagai korban
• Merasa Tidak Berharga

• Kurang Energy
• Takut salah

• Bahasa Tubuh Depresif



Agresif

• Solusi : Menang/Kalah
• Memaksakan Kehendak

• Interupsi
• Tidak Mendengar

• Tidak Peduli Perasaan Orang Lain
• Mengkritik
• Mengancam



Assertif

• Menghormati hak orang lain &      diri sendiri

• Berani menghadapi masalah

• Berani mempertahankan pendapat/ perasaan

• Dapat menerima penolakan

• Mau mendengar dengan sikap netral

• Tidak bertele-tele, to the point

• Tidak menyembunyikan informasi

• Pemecahan win-win solution



• Dalam Kondisi Kritis, tetapi harus segera diikuti dengan
berbicara asertif dan lunak

• Bila values yang penting dilanggar

• Membahayakan untuk jangka pendek

• Semua jalan asertif sudah ditempuh

Catatan :

• Agresif biasa terjadi bila perencanaan buruk

• Agresif hampir selalu meninggalkan sakit hati

• Kebiasaan agresif mengancam tegaknya aturan

Kapan Komunikasi
Agresif dibutuhkan??



Kapan 
Komunikasi

Pasif
dibutuhkan





• keberhasilan misi sebuah rumah sakit sangat ditentukan oleh 
kemampuan berkomunikasi seluruh petugas rumah sakit dalam
memberikan pelayanan

• Didalam sebuah Rumah Sakit terdiri dari berbagai profesi;  yaitu Medik
(Dokter Umum, Dokter Spesialis), Keperawatan (Perawat Klinik, Bidan) 
dan Profesi Lainnya (Farmasi, Analis, Radiografer, dll.) yang memilki
kebiasaan dan latar belakang masing masing profesinya. Namun
mempunyai tujuan yang sama melayani kebutuhan pasien dengan prinsip
"patient centre care", 

• Masing masing profesi tidak bisa bekerja sendiri sendiri dan dibutuhkan
komunikasi satu sama lain



JCI Edisi 7



Komunikasi
cepat dan 
terarah

berupa code 
yang 

diketahui
masing-

masing staff 
yang terkait





IPSG 2 
Meningkatkan 
Komunikasi 
Yang Efektive

Komunikasi Verbal Non 
Verbal

Komunikasi saat pelaporan 

( Pelaporan Nilai Kritis )

“READ BACK” Komunikasi Saat serah 
terima



Hati-hati dalam
berbicara



Kesimpulan :

• Citra Rumah sakit mempengaruhi loyalitas customer
• Pelayanan staff dan komunikasi staff adalah faktor

penentu terhadap citra yang ditampilkan
• Membangun citra bukan hanya tanggung jawab Posisi

Public Relation tapi seluruh staff yang ada di dalamnya
• Staff harus dapat berperan sebagai :

1. Fasilitator Komunikan
2. Penanganan Masalah

3. Marketing 
4. Membina hubungan dengan media




