
JAJAK PENDAPAT RUANG :

MUTU PELAYANAN
RSUD SULTAN IMANUDDIN P. BUN

Tanggal :
Yth : Bapak/Ibu/Saudara para pasien dan keluarga,

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien dan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit, dimohon
Anda berkenan mencentang ( √ ) pada kolom STS = Sangat Tidak Setuju; TS = Tidak Setuju; S = Setuju;
SS = Sangat Setuju, sesuai dengan pendapat Anda terhadap pernyataan yang ada di kolom sebelah
kirinya (kolom pernyataan). Atas kesediaan Anda memberikan jawaban, diucapkan terima-kasih.
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A. PELAYANAN DOKTER
1   Dokter memulai pelayanan tepat pada waktunya
2   Dokter segera datang memberikan pelayanan bila dibutuhkan
3   Dokter memiliki kemampuan medis("pengobatan") yang baik
4   Dokter mampu memberikan informasi yang baik
5   Dokter bersikap sopan/ramah kepada pasien dan keluarganya
6   Dokter bersemangat dalam memberikan pelayanan
7   Saya puas dengan pelayanan dokter di rumah sakit ini

B. PELAYANAN PERAWAT
1   Para perawat memulai pelayanan tepat pada waktunya
2   Para perawat segera memberikan pelayanan bila dibutuhkan
3   Para perawat memiliki kemampuan merawat dengan baik
4   Para perawat mampu memberikan informasi dengan baik
5   Para perawat bersikap sopan/ramah kepada pasien dan keluarganya
6   Para perawat bersemangat dalam memberikan pelayanan
7   Saya puas dengan pelayanan para perawat di rumah sakit ini

C. PELAYANAN ADMINISTRASI & KEUANGAN
1   Prosedur pelayanan administrasi berjalan lancar
2   Prosedur pembayaran dilakukan dengan transparan
3   Biaya obat-obatan terjangkau
4   Biaya pelayanan medis terjangkau
5   Petugas administrasi memiliki kemampuan yang memadai
6   Petugas administrasi mampu berkomunikasi dengan baik
7   Petugas administrasi bersikap sopan kepada pasien/keluarga
8   Petugas administrasi bersemangat memberikan pelayanan
9   Saya puas dengan pelayanan petugas administrasi di rumah sakit ini

D. AKOMODASI DAN KONSUMSI
1   Ruang/gedung tempat pelayanan tertata bersih dan rapi
2   Kamar mandi dan WC bersih
3   Lingkungan RS terasa nyaman
4   Saya puas dengan kebersihan gedung dan lingkungan rumah sakit
5   Tempat tidur pasien bersih dan rapi
6   Cita rasa makanan cukup lezat
7   Penyajian makanan sudah memuaskan
8   Saya puas atas akomodasi dan pelayanan makanan di RS ini

E. LAIN-LAIN
1   Saya merasa aman berobat di rumah sakit ini
2   Saya merasa dihargai ketika berobat di rumah sakit ini

F. HARAPAN-HARAPAN LAIN :
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

PERNYATAANNo.

Nomor :


