
STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI 

1. PERSYARATAN  Persyaratan Teknis : 

Pasien datang atas permintaan sendiri atau rujukan 

internal dari dokter 

 Persyaratan Administrasi : 

- Melakukan Scan Barcode Kartu Berobat dan 

memilih layanan FISIOTERAPI di mesin 

antrian untuk mengambil nomer antrian (bagi 

pasien umum). 

- Melakukan scab barcode kartu berobat dan 

memilih layanan UNIT UMUM di mesin 

antrian untuk mengambil nomer antrian (bagi 

pasien dengan BPJS) 

- Mengambil antrian pendaftaran (bagi pasien 

baru) untuk melakukan registrasi terlebih 

dahulu di loket pendaftaran. 

2. PROSEDUR/MEKANISME 

                                

  

 

                                                                                             

    

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Keterangan: 

1.Pasien dipanggil sesuai nomer antrian. 

2.Memastikan identitas pasien sudah benar. 

3.Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan Tanda Vital oleh 

perawat. 

4.Tanda tangan bukti pelayanan bagi pasien. 

5.Konsultasi/pemeriksaan oleh Dokter. 

6.Dokter melalukukan rujukan internal ke unit fisioterapi  (bila 

diperlukan,sesuai kondisi pasien). 

7.Dokter melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, 

PASIEN Di anamnesis dan 

di periksa oleh 

perawat 

KONSULTASI/PERIKSA 

DOKTER 

FISIOTERAPI 



jika pasien tidak dapat ditangani di puskesmas. 

8.Pasien menuju ke ruang unit fisioterapi untukmendapatkan 

layanan 

9.Pasien menyeleseikan administrasi ke Kasir (untuk pasien 

umum) 

                                         

  

 

 

  

 

 

                                                   
 

   

Keterangan: 

1. Pasien dipanggil sesuai nomer antrian. 

2. Memastikan identitas pasien sudah benar. 

3. Dilakukan anamnesa oleh petugas fisioterapis. 

4. Dilakukan tindakan fisioterapi sesuai dengan hasil 

anamnesa. 

5. Tanda tangan pasien sebagai bukti pelayanan. 

6. Bagi pasien umum ke kasir untuk menyelesaikan 

administrasi. 

3. WAKTU PENYELESEIAN ± 20 - 40 Menit per pasien menyesuaikan kondisi pasien. 

4. BIAYA / TARIF Umum :  

Tarif sesuai Perbup Sleman No.59 tahun 2012 

JKN     : tarif sesuai Permenkes no 52 tahun 2016 tentang standard 

tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN 

5. PRODUK PELAYANAN  Pelayanan fisioterapi musculoskeletal, neuromuscular, 

geriatri, pediatri 

 Konsultasi 

6. PENGELOLA  

PASIEN 
Dianamnesa oleh 

fisioterapis 

Fisioterapi 



PENGADUAN 1.Sarana Pengaduan yang disediakan: 

             a.Kotak Saran 

             b.SMS/Telepon/WA 

             c.Email 

 

2.Petugas pelayanan pengaduan : 

a.Nama Petugas : Salwa Usrati  

      b.Nomor HP        : +62 82135376760 

      c.Nomor Kantor : (0274) 888598 

      d.Alamat e-mail  : puskesmasngaglik1@gmail.com 

 


