
PEDOMAN LAYANAN

PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA

P K M

Anda Sehat Prestasi Unggul 

PT UNGGUL KARSA MEDIKA

Jalan Prof. drg. Suria Sumantri M.P.H No 65 

Bandung 40164

PEDOMAN LAYANAN

PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA

I. DASAR PEMIKIRAN :
1. Kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan setiap insani dan 

menunjang harapan dan cita-cita.
2. Kesehatan adalah modal dasar dalam melaksanakan tugas dan panggilan di berbagai bidang 

kehidupan 
3.Tanpa Kesehatan kita tidak dapat melakukan sesuatu 

Kesehatan harus terus dipelihara, ditingkatkan secara konsisten, terencana dan 
berkesinambungan.
Baik dari aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

II. VISI  : 
Menjadi penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan bagi mahasiswa yg berkualitas dan     

prima.

III. MISI :  
Melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi mahasiswa dalam menunjang 

pendidikan di perguruan tinggi

IV. TUJUAN 
1. Memelihara dan memulihkan kesehatan peserta didik



2. Memberi kesadaran dan kepedulian dalam upaya meningkatan kesehatan pribadi dan 
lingkungan serta pencegahan penyakit.    

MOTTO
Anda Sehat Prestasi Unggul 

V. MANFAAT PROGRAM PKM
Bagi Peserta :
1. Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu dan profesional serta aman sesuai indikasi medis. 
2. Memperoleh kemudahan dalam pelayanan kesehatan di lingkungan 
3. Meningkatkan rasa kepedulian terhadap kesehatan mandiri dan sesama 

Bagi Lembaga/Perusahaan :            
1. Memperoleh keringanan Biaya pemeliharaan kesehatan seluruh pegawai/anggota 
2. Memperoleh kemudahan dalam memelihara kesehatan pegawai /anggota nya
3. Memperoleh kemudahan beban administratif pemeliharaan kesehatan 

VI. KEPESERTAAN             
1. Sifat Kepesertaan                              

1. Bersifat kelompok minimal 50 (lima puluh) orang.
2. Ada penanggung jawab. 
3. Kontrak kepesertaan minimal 1 (satu) tahun dan dapat  diperpanjang  sesuai  ketentuan 

yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.
4. Kelompok kepesertaan adalah: mahasiswa S1 UK Maranatha.

2. Syarat Kepesertaan :
1. Didaftarkan jadi peserta oleh penanggung jawab.     
2. Menyerahkan pas foto berwarna 4 x 6 cm satu lembar dan mengisi formulir.
3. Membayar iuran di muka sekaligus untuk masa 1 (satu) tahun atau per semester 

kepesertaan.

3. Tanda Bukti Kepesertaan :
A. Tiap peserta berhak mendapat kartu peserta yang berupa Kartu Tanda Mahasiswa UK 

Maranatha.
B. Kartu peserta wajib diperlihatkan kepada petugas tiap kali peserta akan berobat.
C. Peserta  yang  tidak dapat menunjukkan kartu peserta akan dilayani sebagai pasien 

umum.

4. Masa/Jangka waktu kepesertaan :
∑ Masa kepesertaan selama menjadi mahasiswa aktif UK Maranatha.

5. Hak dan Kewajiban peserta 

Peserta Berhak :   
∑ Memperoleh pelayanan kesehatan komprehensif (promotif, preventif, kuratif, 

rehabilitatif) optimal

Peserta Wajib :
∑ Mentaati ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh PKM
∑ Segera melaporkan ke PKM jika kartu peserta hilang. Untuk memperoleh kartu baru 

peserta wajib  menyerahkan pas foto berwarna  ukuran 2 x 3 cm satu lembar dan biaya 
disesuaikan dengan ketentuan penggantian KTM yang berlaku di UK Maranatha. 



∑ Membayar iuran pada saat registrasi tahun ajaran baru.

VII. FASILITAS PELAYANAN PKM
Pelayanan kesehatan bagi para peserta secara teknis dilaksanakan oleh Lembaga 
Kesehatan yang telah ditunjuk/bekerjasama dengan PKM sebagai  Pemberi  Pelayanan   
Kesehatan (PPK). 

Fasilitas layanan PKM adalah:
A. Pelayanan Rawat Jalan meliputi:

1. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum.
2. Rujukan ke dokter spesialis dan atau pelayanan penunjang medis diagnostik dilakukan 

berdasarkan   indikasi kuat yang dinyatakan dalam surat rujukan  dokter  PPK. 
3. Layanan Gawat Darurat dapat dilaksanakan di rumah-rumah  sakit yang  punya fasilitas 

pelayanan gawat darurat. Selanjutnya segera melaporkannya ke PKM (maksimal 2 hari 
minimal via sms/tlp). Jika keadaan telah menunjang, pasien dipindahkan ke Rumah 
Sakit yang telah ditunjuk sebagai rekanan PKM. Seluruh biaya pelayanan kesehatan 
diselesaikan dulu (reimbursement) oleh peserta, kemudian bukti pembayaran berikut 
rincian biaya dan  resume/catatan medis disampaikan/ dilampirkan pada pengajuan 
klaim penggantian biaya layanan kesehatan ke PKM untuk  diproses  sesuai  dengan 
ketentuan yang berlaku. Klaim tanpa resume medis tidak dapat diproses.

4. Biaya untuk layanan klinik gigi yang ditanggung PKM maksimal 4 (empat) kali dalam 
setahun dengan biaya maksimal  perkali berobat seperti tertera dalam lampiran 2 (dua) 
pedoman ini.

5. Biaya pemeriksaan kehamilan tidak menjadi tanggungan PKM.
6. Jaminan layanan rawat jalan berlaku terhitung sejak menjadi peserta. 

B. Pelayanan Rawat Inap
1.  Dilakukan di rumah sakit  yang telah ditunjuk sebagai PPK PKM kecuali untuk kasus gawat 

darurat.
2. Jaminan Pembiayaan Rawat Inap untuk kasus yang masuk cakupan pembiayaan PKM adalah 

sebagai berikut :
Bagi peserta baru :

A. Jaminan pembiayaan rawat inap baru dapat diberikan setelah satu bulan menjadi 
peserta;

B. Setelah  satu bulan  masa  kepesertaan  besar  jaminan pembiayaan adalah 100 
prosen (lihat lampiran 1). 

Bagi peserta lanjutan  ( tak terputus)  :
A. Jaminan pembiayaan yang telah membayar dimuka iuran sekaligus  untuk  12 bulan  

kepesertaan,  jaminan  pembiayaan  berlaku sejak awal masa kepesertaan lanjutan. 
B. Untuk bulan pertama kepesertaan lanjutan besarnya jaminan pembiayaan adalah 

maksimal 50 prosen dari plafon jaminan pembiayaan rawat inap. 
C. Apabila biaya yang dibayarkan melebihi plafon jaminan pembiayaan rawat inap maka 

jumlah penggantian biaya yang diberikan sebesar 50 prosen dari plafon. Apabila biaya 
yang dibayarkan kurang  dari plafon  jaminan pembiayaan rawat inap, maka   jumlah  
penggantian   biaya  yang diberikan sebesar 50 prosen dari total biaya/nota yang 
dibayarkan. 

3. Seluruh biaya pelayanan Rawat Inap yang dilakukan di luar PPK  PKM dibayar lunas dulu oleh 
peserta. Selanjutnya dapat diajukan klaim penggantian biaya rawat inap ke  PKM dengan 
melampirkan :
1. Kwitansi/bukti resmi (asli) pembayaran berikut rincian biaya ;
2. Resume / catatan layanan medis  dari  dokter  yang  merawat, untuk selanjutnya 

diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Catatan : Klaim yang tidak disertai kedua hal tersebut tidak dapat diproses. 

4. Kehamilan dan persalinan serta paska persalinan bagi ibu dan bayinya tidak termasuk dalam 



jaminan kesehatan mahasiswa. 

C. Pelayanan Penunjang Medis dan Terapi
Pemeriksaan penunjang medis/diagnostik dan terapi yang termasuk  cakupan pelayanan dan 
pembiayaan  sesuai plafon dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. Bagi Pasien Rawat Jalan 
A. Biaya yang ditanggung PKM untuk semua jenis  pemeriksaan yang dilakukan 

berdasarkan indikasi medis perkali kunjungan adalah seperti tertera dalam lampiran 2 
pedoman ini.

B. Selisih lebih biaya pemeriksaan dari plafon yang ditetapkan menjadi tanggungan 
peserta yang bersangkutan.

2. Bagi Pasien Rawat Inap
A. Biaya yang ditanggung PKM untuk semua jenis pemeriksaan bagi penyakit yang masuk 

cakupan layanan adalah seperti tertera dalam lampiran 3 (tiga) pedoman ini.
B. Biaya pemeriksaan penunjang medis diagnostik atas permintaan  sendiri (APS) dan atau 

pengobatan penyakit di luar cakupan  pembiayaan PKM menjadi beban/ tanggungan 
peserta yang bersangkutan.

Layanan kontrol dokter spesialis paska rawat inap dijamin hanya satu kali.

D.  Pelayanan One Day Surgery (ODS)
Penggantian biaya pelayanan One Day Surgery (ODS) dapat diberikan sebesar 50 prosen 
dari plafon jaminan biaya rawat inap kasus bedah (maksimal). Apabila biaya yang 
dibayarkan kurang dari plafon jaminan pembiayaan rawat inap kasus bedah, maka jumlah 
penggantian yang akan diberikan sebesar 50 prosen dari total biaya/nota yang dibayarkan.

E. Kecelakaan Kerja dan Kecelakaan Lainnya
Subsidi biaya pengobatan/perawatan akibat kecelakaan kerja atau kecelakaan lainnya 
diberikan santunan sebesar 50 prosen dari plafon jaminan tindakan medis/operasi kecil 
(lihat lampiran 3).

VIII. BIAYA YANG TIDAK DITANGGUNG PKM

1. Peserta
∑ Tidak mentaati prosedur pemanfaatan pelayanan yang ditetapkan PKM.

2.   Pelayanan    
1. Pemeriksaan, pengobatan dan  perawatan  yang dilakukan di luar jaringan pelayanan 

yang telah ditentukan  kecuali  untuk  kasus  gawat darurat.
2. Biaya ambulance;
3. Pelayanan di Unit Gawat Darurat untuk kasus yang tidak termasuk kategori gawat 

darurat.
4. Pelayanan konsultasi dokter spesialis lebih dari satu kali paska rawat inap.

3.  Terapi       
1. Radioterapi, Kemoterapi;
2. Kateterisasi jantung, tindakan revaskularisasi pembuluh darah seperti PTCA, CABG;
3. Hemodialisa,  pemecahan  batu ginjal dengan ESWL;
4. Pengobatan infertilitas;
5. Fisioterapi di luar paket pembiayaan yang telah ditentukan.

4.   Tindakan Medis 
1. Komplikasi kontrasepsi, Sterilisasi dengan segala akibatnya ;
2. Tindakan medis kosmetika ;



3. Tindakan aborsi yang disengaja dengan segala akibatnya ;
4. Pengobatan akibat usaha bunuh diri dengan segala akibatnya;
5. Tindakan bedah : saraf, jantung dan pembuluh darah, mulut/rahang (antara lain 

odontektomi), kosmetika, pencangkokan organ tubuh.

5.   Penyakit-penyakit 
1. Penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, asthma bronkhiale, semua bentuk 

penyakit jantung  (kecuali ada perjanjian khusus yang menyatakan lain), penyakit  hati 
kronis, penyakit paru kronis (TBC, COPD)

2. Penyakit kelamin akibat hubungan seksual;HIV/AIDS
3. Penyakit kanker
4. Gangguan jiwa, percobaan bunuh diri;
5. Cacat bawaan ;
6. Penyakit akibat penyalah-gunaan narkotika dan obat-obat terlarang termasuk alkohol;
7. Cidera akibat perang dan huru hara ;
8. Penyakit  akibat  kecelakaan kerja bagi pasien Jamsostek. Untuk kasus ini penggantian 

klaim biaya layanan kesehatan dari Jamsostek semua dibayarkan untuk  biaya  
pelayanan  kesehatan yang  harus  dibayar. Jika  terjadi   kekurangan biaya maka PKM
akan  membayarkan kekurangan tersebut sesuai  dengan  ketentuan dan plafon yang 
ditetapkan.

6.  Alat Bantu Kesehatan  :
1. Protesa anggota gerak, alat penyangga;
2. Protesa gigi, pembuatan orthodontik;
3. Kacamata/lensa kontak, alat bantu dengar ;
4. Alat pacu jantung.

7.  Obat – obatan  :
∑ Obat-obatan di luar standar PKM ;
∑ Obat-obat sitostatika (khemoterapi);
∑ Obat-obat kosmetika ;
∑ Obat-obat atas permintaan peserta termasuk vitamin dan suplemen dan sejenisnya;

8.  Lain-lain     :
∑ Check-up ;
∑ Vaksinasi lain ;
∑ Rujukan ke dokter spesialis atas permintaan peserta;
∑ Pelayanan kesehatan yang tidak termasuk cakupan layanan dan pembiayaan PKM.
∑ Pemeriksaan penunjang yang tidak terkait dengan diagnosa penyakit yang diderita 

pasien/peserta. 

IX. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN PKM

Peserta yang akan berobat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut (lihat flowchart):

1. Peserta datang ke tempat pelayanan PKM.
2. Surat Pengantar Rawat Jalan (SPRJ) asli  hanya berlaku untuk :

A. 1 (satu) jenis pelayanan klinik Rawat Jalan ;
B. Hari, tanggal yang tertera pada SPRJ ;
C. Pelayanan pasien baru/kontrol ulang.
D. Bagi pasien baru : SPRJ diserahkan ke Bagian Pendaftaran Pasien Kontraktor untuk 

dibuatkan kartu rekam medik (KRM), nomor register baru dan salinan surat pengantar 
berobat dilampiri blanko resep biru.



E. Bagi pasien lama (kontrol ulang) : SPRJ  diserahkan juga ke Bagian Pendaftaran  Pasien 
Kontraktor untuk dibuatkan salinan surat pengantar berobat dilampiri blanko resep 
biru.

F. SPRJ asli ditahan oleh Bagian Pendaftaran Pasien Kontraktor untuk bukti pada klaim 
biaya pelayanan ke PKM.

X. LAYANAN RUJUKAN (Rumah Sakit rujukan akan ditentukan kemudian)
Rujukan ke dokter spesialis dan penunjang medis/diagnosik dilakukan sebagai berikut :

1. Tunjukkan surat rujukan dari dokter PPK kepada Bagian Pendaftaran Pasien 
Kontraktor.

2. Bagian pendaftaran membuat salinan surat pengantar rujukan yang selanjutnya dibawa 
ke klinik/penunjang medik yang dituju.

3. Bagi pasien yang diperiksa/berobat bukan di klinik PKM, sebelum dan sesudah 
dilakukan pemeriksaan kartu rekam medik wajib ditunjukkan dan diserahkan ke Klinik 
PKM.

4. Hasil rujukan dan resep obat yang diberikan harus diketahui dan disetujui  oleh dokter 
PPK PKM yang bertugas.

5. Pengambilan obat dilakukan di Instalasi Farmasi atau apotik yang ditunjuk PKM dengan 
menyerahkan resep yang telah disetujui dokter PPK PKM dan salinan surat pengantar 
(warna kuning) kepada petugas apotik.

XI.  PROSEDUR RAWAT INAP PESERTA PKM
Ketentuan
∑ Surat Pengantar Rawat Inap (SPRI) hanya  berlaku bagi pasien rawat inap ;
∑ Surat Perintah Opname (SPO) dibuat atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter 

PPK atau dokter Konsulen PKM.

Prosedur Administratif Rawat Inap RS Immanuel
a. Surat  Perintah  Opname  (SPO)  dibawa  ke Bagian Pendaftaran Rawat Inap (Informasi), 

tunjukkan kartu peserta PKM untuk registrasi dan penetapan Ruang rawat inap sesuai 
dengan hak perawatan peserta yang bersangkutan.

b. Petugas pendaftaran rawat inap menyiapkan berkas Rawat inap dan hal-hal yang terkait 
sesuai dengan hak peserta yang bersangkutan.

c. Resume pelayanan medik yang dibuat oleh  dokter  yang merawat dilampirkan pada 
dokumen pasien dan diserahkan ke  PKM pada saat pasien akan pulang.

d. Jika ruang rawat sesuai hak peserta tidak tersedia /penuh maka untuk sementara pasien 
dirawat di  ruang rawat yang kelasnya  setingkat lebih  tinggi  sampai ruang rawat 
sesuai haknya tersedia (maksimal 1 hari). Jika ruang rawat seperti dimaksud juga penuh 
maka  sementara pasien dirawat di ruang rawat yang kelasnya  setingkat lebih rendah 
sampai ruang rawat sesuai haknya tersedia (maksimal 1 hari).

e. Selambat-lambatnya 2 x 24 jam terhitung sejak dirawat inap peserta wajib 
melaporkannya ke  PKM.

f. Jika oleh dokter yang merawat pasien diijinkan pulang maka formulir resume medik 
yang telah diisi lengkap serta nota (akhir) rincian biaya diserahkan ke  PKM untuk 
dibuat surat jaminan pembiayaan sesuai ketentuan dan plafon pembiayaan yang 
berlaku.

Prosedur Administratif Rawat Inap RS lainnya
a. Surat  Perintah  Opname  (SPO)  dibawa  ke Bagian Pendaftaran Rawat Inap (Informasi), 

tunjukkan kartu peserta PKM untuk registrasi dan penetapan Ruang rawat inap sesuai 
dengan hak perawatan peserta yang bersangkutan.

b. Resume pelayanan medik yang dibuat oleh  dokter  yang merawat dilampirkan pada 
dokumen pasien dan diserahkan ke  PKM pada saat pasien akan pulang.



Jika peserta mengambil kelas yang lebih tinggi dari yang seharusnya maka penggantian 
biaya akan diperhitungkan sesuai dengan kelas yang ditentukan oleh PKM. (lampiran 2.)

Nota (akhir) rincian biaya minimal memuat :
1. Kelas ruang rawat yang ditempati ;
2. Lamanya dirawat di ruang rawat tersebut;
3. Jenis detail tindakan yang dilakukan ;
4. Jenis detail obat yang diberikan ;
5. Jenis detail pemeriksaan penunjang medis yang dilakukan.

XII. RAWAT INAP YANG TIDAK DITANGGUNG PKM

1. Bila sampai dengan 2 x 24 jam terhitung sejak pasien dirawat inap tidak dilaporkan ke  
PKM maka seluruh biaya menjadi tanggungan peserta yang bersangkutan.

1. Rawat inap bukan atas indikasi yang ditetapkan  oleh dokter pemeriksa tapi atas 
permintaan peserta.

2. Pasien pulang paksa (bukan atas ijin dokter yang merawat).
3. Pasien tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan disetujui bersama.

XIII. PROSEDUR PELAYANAN GAWAT DARURAT 

Pelayanan kasus gawat darurat adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta PKM yang 
menderita  keadaan gawat darurat.

Keadaan Gawat Darurat adalah keadaan sakit yang sangat memerlukan pertolongan 
segera, tidak bisa ditunda guna menyelamatkan jiwanya.
Keadaan yang termasuk kategori ini antara lain adalah:

A. Penurunan kesadaran ;
B. Dehidrasi berat seperti pada diare berat / muntaber berat ;
C. Kejang-kejang, perdarahan hebat, sesak nafas;
D. Kecelakaan.

Keadaan yang tidak masuk kategori gawat darurat  a.l.  
1. Batuk, pilek, lnfluenza;
2. Sakit gigi, demam, rematik  

KETENTUAN 

a. Pasien langsung  datang ke IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumah Sakit Immanuel atau 
Rumah Sakit lain yang jadi REKANAN PPK PKM atau Rumah Sakit terdekat yang punya 
instalasi layanan gawat darurat/instalasi gawat darurat.

b. Tunjukkan kartu peserta PKM yang masih berlaku dan serahkan 1 (satu) lembar foto 
copynya (wajib) untuk bukti jaminan pembiayaan PKM.

c. Jika berdasarkan pemeriksaan dokter IGD pasien harus dirujuk ke dokter spesialis atau 
penunjang medis diagnostik, hal tersebut langsung dapat dilakukan.

d. Jika pasien harus dirawat inap, dokter IGD akan memberikan surat perintah opname 
(SPO).

e. Pengurusan administrasi rawat inap sesuai dengan prosedur rawat inap yang 
ditetapkan.

CATATAN 
∑ Untuk kasus gawat darurat dapat dilakukan di Rumah  Sakit  yang  memiliki  fasiltas Unit 

Gawat Darurat terdekat.



∑ Jika pelayanan dilakukan di Rumah Sakit di luar PPK PKM maka seluruh biaya pelayanan 
diselesaikan dulu oleh peserta. Selanjutnya bukti/nota asli rincian pembayaran dan 
resume pelayanan medik disampaikan ke  PKM selambat-lambatnya 2 (dua) minggu 
setelah pasien pulang rawat untuk kelengkapan proses penggantian/klaim biaya 
pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

XIV. LAYANAN PEMERIKSAAN DI IGD YANG TIDAK  DITANGGUNG PKM

1. Pasien dengan kasus non gawat darurat seperti: batuk pilek influenza, pusing-pusing 
masuk angin, sakit gigi dan lain sebagainya.

2. Pasien yang telah dirawat lebih dari 2 x 24 jam tidak dilaporkan/diinformasikan ke  
PKM.

3. Rawat inap atas permintaan pasien atau keluarganya, bukan atas indikasi medis yang 
ditetapkan dokter IGD.

4. Pasien pulang paksa, tidak atas ijin/penetapan dokter yang merawatnya.
5. Pasien tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh PKM dan telah disepakati 

bersama.
6. Rawat Inap bagi pasien dengan kasus di luar cakupan layanan PKM.
7. Klaim yang tidak dilengkapi resume medis dan bukti pembayaran dan rincian biaya asli 

serta detail tindakan, pengobatan tidak dapat diproses.

XV. PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK) PKM

1. RSGM Maranatha sebagai PPK I, II, III.
2. Rumah Sakit Immanuel sebagai  PPK II,III.
3. Rumah Sakit rujukan lainnya sesuai ketentuan.

XVI. PENUTUP

Diharapkan pedoman ini dapat memandu semua peserta dalam memanfaatkan layanan 
pemeliharaan kesehatan agar terlaksana dengan lancar seperti diharapkan bersama.

Bandung, Juni 2016

PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA
UNGGUL KARSA MEDIKA

Direktur

PKM
JlProf.drg.Suria Sumantri No 65 Bandung  40164

Telp. 022-2005936 pswt. 824
Fax. 022 - 2005936.
Hp 0822 3000 7046

CONTACT PERSON : 
dr.Daniel Tristo



Pedoman Layanan
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Mitra dalam mewujudkan harapan

AAnnddaa SSeehhaatt PPrreessttaassii UUnngggguull
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Jl.Prof.drg.Suria Sumantri No 65 Bandung  40163
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