
 

 
 

Pedoman Wawancara 

Manajemen Pengelolaan Isu RSU ‘AISYIYAH Ponorogo dalam Menghadapi 

Komplain  Pelayanan Oleh Masyarakat 

A. Identifikasi isu pelayanan fasilitas 

1. Apakah humas Rsu ‘Aisyiyah Ponorogo melakukan proses identifikasi isu 

terkait komplain pelayanan fasilitas, serta untuk contoh isu tersebut apa saja  

? 

2. Bagaimana proses identifikasi isu terkait komplain fasilitas tersebut 

dilakukan ? 

3. Untuk melakukan identifikasi isu terkait fasiltas rumah sakit tersebut  

biasanya dilakukan kapan ? 

4. Untuk melakukan identifikasi isu terkat pelayanan fasilitas rumah sakit ini 

biasa dilakukan dimana? 

5. Siapa saja dalam pelaksana identifikasi isu terkait layanan fasilitas ? 

6. Mengapa tahap identifikasi isu terkait pelayanan fasilitas tersebut 

diperlukan? 

B. Identifikasi isu pelayanan dokter 

1. Apa yang menjadi isu pada pelayanan dokter sehingga memerlukan 

identifikasi isu ? 

2. Untuk melakukan identifikasi isu terhadap komplain pelayanan dokter 

tersebut biasanya dilakukan kapan ? 

3. Siapa sajakah yang terlibat dalam pengidentifikasian isu pada komplain 

pelayanan dokter tersebut ? 

4. Bagaimana proses identifikasi isu terkait komplain pelayanan dokter 

tersebut dilakukan ? 

5. Untuk melakukan identifikasi isu terkat komplain pelayanan dokter rumah 

sakit ini biasa dilakukan dimana ? 

6. Mengapa komplain pelayanan dokter di rumah sakit diperlukan identifikasi 

isu ? 

C.  Identifikasi isu pelayanan BPJS Kesehatan 



 

1. Apakah humas Rsu ‘Aisyiyah Ponorogo melakukan proses identifikasi isu 

terkait komplain pelayanan BPJS Kesehatan, serta untuk contoh isu 

tersebut apa saja  ? 

2. Untuk melakukan identifikasi isu terkat komplain pelayanan BPJS 

Kesehatan rumah sakit ini biasa dilakukan dimana ? 

3. Untuk melakukan identifikasi isu terhadap komplain pelayanan BPJS 

Kesehatan tersebut biasanya dilakukan kapan ? 

4. Siapa sajakah yang terlibat dalam pengidentifikasian isu pada komplain 

pelayanan BPJS Kesehatan tersebut ? 

5. Bagaimana proses identifikasi isu terkait komplain pelayanan BPJS 

Kesehatan tersebut dilakukan ? 

6. Mengapa komplain pelayanan BPJS Kesehatan  di rumah sakit diperlukan 

identifikasi isu ? 

D. Analisis isu layanan fasilitas 

1. Apakah humas Rsu ‘Aisyiyah Ponorogo melakukan analisis isu terkait 

komplain pelayanan fasilitas ? 

2. Kapan analisis isu terkait komplain layanan faslitas dilakukan ? 

3. Bagaimana proses analisis isu komplain layanan fasilitas tersebut dilakukan 

? 

4. Untuk analisis isu komplain layanan fasilitas tersebut dilakukan dimana ? 

5. Siapa saja yang terlibat dalam menganalisis isu komplain layanan fasilitas 

tersebut ? 

6. Mengapa analisis isu komplain layanan fasilitas perlu dilakukan ? 

E. Analisis isu layanan dokter 

1. Mengapa analisis isu komplain layanan dokter perlu dilakukan ? 

2. Apakah memang perlu dilakukan analisis isu terkait komplain layanan 

dokter tersebut ? 

3. Kapan analisis isu terkait komplain layanan dokter dilakukan ? 

4. Untuk menganalisi isu terkait komplain layanan dokter dilakukan dimana ? 

5. Untuk menganalisis isu tersebut siapa saja yang terlibat didalamnya ? 



 

6. Bagaimana proses analisis isu tersebut dilakukan ? 

F. Analisis isu layanan BPJS Kesehatan 

1. Terkait dengan isu komplain pelayanan BPJS Kesehatan di Rsu ‘Aisyiyah 

Ponorogo apakah perlu dilakukan penganalisaan isu tersebut ? 

2. Mengapa analisis isu komplain pelayanan BPJS Kesehatan perlu dilakukan 

? 

3. untuk menganalisis isu terkait komplain pelayanan BPJS Kesehatan 

dilakukan dimana ? 

4. siapa sajakah yang terlibat dalam menganalisis isu terkait komplain 

pelayanan BPJS Kesehatan ? 

5. untuk menganalisis isu tersebut dilakukan pada waktu kapan ? 

6. bagaimanakah proses analisis isu terkait komplain pelayanan BPJS 

Kesehatan dilakukan ? 

G. Merumuskan strategi isu pelayanan fasilitas  

1. Apakah humas Rsu ‘Aisyiyah Ponorogo merespon dan merumuskan strategi-

strategi dalam mendapatkan komplain dari masyarakat tentang pelayanan 

fasilitas ? 

2. Kapan rencana strategi - strategi dalam merespon isu terkait komplain 

pelayanan fasilitas tersebut dilakukan ? 

3. Siapa pelaksana perencanaan strategi - strategi terkait komplain pelayanan 

fasilitas tersebut ? 

4. Dimana perumusan strategi – setrategi terkait komplain pelayanan fasilitas 

tersebut dilaksanakan ? 

5. Bagaimana perencanaan strategi-setrategi dalam merespon menejemen isu 

terkait komplain pelayanan fasilitas di Rsu ‘Aisyiyah Ponorogo ? 

6. Mengapa perumusan strategi - strategi terkait komplain pelayanan fasilitas 

tersebut dilakukan ? 

  



 

H. Merumuskan strategi isu pelayanan dokter 

1. Apakah humas Rsu ‘Aisyiyah Ponorogo merespon dan merumuskan strategi-

strategi dalam mendapatkan komplain dari masyarakat tentang pelayanan 

dokter ? 

2. Kapan rencana strategi - strategi dalam merespon isu terkait komplain 

pelayanan dokter tersebut dilakukan ? 

3. Siapa pelaksana perencanaan strategi - strategi terkait komplain pelayanan 

dokter tersebut ? 

4. Dimana perumusan strategi – setrategi terkait komplain pelayanan dokter 

tersebut dilaksanakan ? 

5. Bagaimana perencanaan strategi-setrategi dalam merespon menejemen isu 

terkait komplain pelayanan dokter di Rsu ‘Aisyiyah Ponorogo ? 

6. Mengapa perumusan strategi - strategi terkait komplain pelayanan dokter 

tersebut dilakukan ? 

 

I. Merumuskan strategi isu pelayanan BPJS Kesehatan 

1. Apakah humas Rsu ‘Aisyiyah Ponorogo merespon dan merumuskan strategi-

strategi dalam mendapatkan komplain dari masyarakat tentang pelayanan 

BPJS Kesehatan ? 

2. Kapan rencana strategi - strategi dalam merespon isu terkait komplain 

pelayanan BPJS Kesehatan tersebut dilakukan ? 

3. Siapa pelaksana perencanaan strategi - strategi terkait komplain pelayanan 

BPJS Kesehatan tersebut ? 

4. Dimana perumusan strategi – setrategi terkait komplain pelayanan BPJS 

Kesehatan tersebut dilaksanakan ? 

5. Bagaimana perencanaan strategi-setrategi dalam merespon menejemen isu 

terkait komplain pelayanan BPJS Kesehatan di Rsu ‘Aisyiyah Ponorogo ? 

6. Mengapa perumusan strategi - strategi terkait komplain pelayanan BPJS 

Kesehatan tersebut dilakukan ? 

  



 

J. Pelaksanaan strategi isu komplain pelayanan fasilitas 

1. Apakah pelaksanaan strategi terkait komplai pelayanan fasilitas sudah 

dilakukan sesuai dengan strategi yang dirumuskan ? 

2. Kapan dimulainya pelaksanaan program strategi terkait komplain pelayanan 

fasilitas dilakukan dan membutuhkan berapa lama ? 

3. Siapa sajakah sasaran dari pelaksanaan program - program strategi terkait 

komplain pelayanan fasilitas tersebut ? 

4. Mengapa pelaksanaan strategi terkait komplain pelayanan fasilitas tersebut 

dilakukan ? 

5. Bagaimana pelaksanaan program strategi terkait komplain pelayanan fasilitas 

tersebut dilakukan ? 

6. Dimanakah pelaksanaan strategi terkait komplain pelayanan fasilitas tersebut 

dilakukan ? 

 

K. Pelaksanaan strategi isu komplain pelayanan dokter 

1. Apakah pelaksanaan strategi terkait komplai pelayanan dokter sudah 

dilakukan sesuai dengan strategi yang dirumuskan ? 

2. Kapan dimulainya pelaksanaan program strategi terkait komplain pelayanan 

dokter dilakukan dan membutuhkan berapa lama ? 

3. Siapa sajakah sasaran dari pelaksanaan program - program strategi terkait 

komplain pelayanan dokter tersebut ? 

4. Mengapa pelaksanaan strategi terkait komplain pelayanan dokter  tersebut 

dilakukan ? 

5. Bagaimana pelaksanaan program strategi terkait komplain pelayanan dokter 

tersebut dilakukan ? 

6. Dimanakah pelaksanaan strategi terkait komplain pelayanan dokter tersebut 

dilakukan ? 

L. Pelaksanaan strategi isu komplain pelayanan BPJS Kesehatan 

1. Apakah pelaksanaan strategi terkait komplai pelayanan BPJS Kesehatan 

sudah dilakukan sesuai dengan strategi yang dirumuskan ? 



 

2. Kapan dimulainya pelaksanaan program strategi terkait komplain 

pelayanan BPJS Kesehatan dilakukan dan membutuhkan berapa lama ? 

3. Siapa sajakah sasaran dari pelaksanaan program - program strategi terkait 

komplain pelayanan BPJS Kesehatan tersebut ? 

4. Mengapa pelaksanaan strategi terkait komplain pelayanan BPJS 

Kesehatan  tersebut dilakukan ? 

5. Bagaimana pelaksanaan program strategi terkait komplain pelayanan 

BPJS Kesehatan tersebut dilakukan ? 

6. Dimanakah pelaksanaan strategi terkait komplain pelayanan BPJS 

Kesehatan tersebut dilakukan ? 

M. Pelaksanaan evaluasi hasil terkait komplai pelayanan fasilitas  

1. Apakah setelah dilakukan pelaksanaan program humas Rsu “Aisyyah 

Ponorogo  melakukan evaluasi dalam manajemen isu komplain pelayanan 

fasilitas ?  

2. Kapan tahap evaluasi terkait komplain pelayanan fasilitas tersebut 

dilakukan ? 

3. Bagaimana proses evaluasi hasil pelaksanaan strategi terkait komplain 

pelayanan fasilitas tersebut dilakukan ? 

4. Dimana proses evaluasi hasil terkait komplain pelayanan fasilitas tersebut 

dilakukan ?  

5. Siapa sajakah pelaksana proses evalusi hasil terkait komplain pelayanan 

fasilitas tersebut dilakukan ? 

6. Mengapa proses evaluasi terhadap komplain pelayanan fasilitas perlu untuk 

dilakukan ? 

N. Pelaksanaan evaluasi hasil terkait komplai pelayanan dokter 

1. Apakah setelah dilakukan pelaksanaan program humas Rsu “Aisyyah 

Ponorogo  melakukan evaluasi dalam manajemen isu komplain pelayanan 

dokter ?  

2. Kapan tahap evaluasi terkait komplain pelayanan dokter tersebut dilakukan 

? 



 

3. Bagaimana proses evaluasi hasil pelaksanaan strategi terkait komplain 

pelayanan dokter tersebut dilakukan ? 

4. Dimana proses evaluasi hasil terkait komplain pelayanan dokter tersebut 

dilakukan ?  

5. Siapa sajakah pelaksana proses evalusi hasil terkait komplain pelayanan 

dokter tersebut dilakukan ? 

6. Mengapa proses evaluasi terhadap komplain pelayanan dokter perlu untuk 

dilakukan ? 

O. Pelaksanaan evaluasi hasil terkait komplai pelayanan BPJS Kesehatan  

1. Apakah setelah dilakukan pelaksanaan program humas Rsu “Aisyyah 

Ponorogo  melakukan evaluasi dalam manajemen isu komplain pelayanan 

BPJS Kesehatan ?  

2. Kapan tahap evaluasi terkait komplain pelayanan BPJS Kesehatan tersebut 

dilakukan ? 

3. Bagaimana proses evaluasi hasil pelaksanaan strategi terkait komplain 

pelayanan BPJS Kesehatan tersebut dilakukan ? 

4. Dimana proses evaluasi hasil terkait komplain pelayanan BPJS kesehatan  

tersebut dilakukan ?  

5. Siapa sajakah pelaksana proses evalusi hasil terkait komplain pelayanan 

BPJS Kesehatan tersebut dilakukan ? 

6. Mengapa proses evaluasi terhadap komplain pelayanan BPJS Kesehatan 

perlu untuk dilakukan ? 

  



 

Lampiran Photo Peneliti Bersama Informan dari Bagian Humas RSUA Ponorogo 

 

 

 


