
   

   

FASILITAS PAKET SISWA/I DAN MAHASISWA/I 

 

A. PENCEGAHAN PENYAKIT DAN PENINGKATAN KESEHATAN 

1. Pemeliharaan Kesehatan Siswa dan Mahasiswa : 

a. Penyuluhan/konsultasi kesehatan, pencegahan penyakit dan penyakit yang 

berhubungan dengan gizi sesuai kebutuhan. 

b. Komunikasi aktif dengan siswa & mahasiswa yang menyandang risiko penyakit 

degeneratif dan sakit kronis. 

c. Hotline service oleh petugas Bapel JPKM Surya Sumirat : (022) 2552364 / 

085101565111 

d. Penyuluhan kesehatan gigi 

 

B. PELAYANAN PENGOBATAN PENYAKIT 

1. Pelayanan Rawat Jalan: 

a. Pelayanan di Klinik Pratama sebagai PPK I : 

- Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum. 

- Pelayanan rujukan/ spesialistik bila diperlukan. 

- Surat keterangan sehat dapat diberikan berdasarkan data riwayat 

kesehatan rekam medis dan pemeriksaan fisik. 

b. Pelayanan rujukan Spesialistik di Rumah Sakit UOP / Borromeus Group : 

 Pemeriksaan dan pengobatan oleh 6 (enam) dokter spesialis dalam 

jaringan Bapel JPKM Surya Sumirat: 

- Spesialis Anak (untuk Siswa) 

- Spesialis Penyakit Dalam 

- Spesialis Kebidanan & Kandungan 

- Spesialis Bedah Umum 

- Spesialis Mata 

- Spesialis THT 

Catatan :dibuktikan dengan surat rujukan dari dokter umum di PPK I 

 Tindakan Medis : ODS, ODC diperhitungkan sebagai rawat inap. 

 

c. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) : 

Pelayanan di IGD adalah untuk pertolongan peserta Bapel JPKM Surya 

Sumirat yang sakit dalam keadaan gawat dan/atau darurat. Keadaan gawat 

dan/atau darurat adalah keadaan sakit yang sangat memerlukan pelayanan 

kesehatan segera dan tidak bisa ditunda lagi. Penentuan kasus gawat dan/atau 

darurat ditentukan oleh dokter yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat. 

 

Keadaan yang dimaksud adalah : 

- Kecelakaan  - Pendarahan 

- Colic abdomen  - Gangguan sirkulasi darah otak 

- Acute abdomen  - Syok  

- Gastroenteritis  - Koma atau gangguan kesadaran 

- Serangan jantung - Keracunan / intoksikasi 

- Kejang-kejang  - Reaksi alergi 



   

   

- Status astmaticus 

- Kasus lainnya yang menurut pertimbangan medis termasuk kasus gawat dan 

atau darurat medis 

Keadaan yang tidak termasuk gawat dan atau darurat misalnya : 

- Influenza (Flu)        -  Batuk 

- Pusing-pusing   -  Sakit Gigi 

 

Pertolongan di Instalasi Gawat Darurat meliputi: 

- Pemeriksaan dan pengobatan sesuai standar 

- Tindakan medis sesuai standar 

- Pemberian obat-obatan sesuai standar Bapel JPKM Surya Sumirat 

 

2. Pelayanan rawat inap termasuk ODS/ODC di Rumah Sakit UOP dengan plafon 

maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) / Peserta / masa 

kepesertaan (maksimal kelas I): 

a. Perawatan 

- Pemeriksaan medis, pengobatan, dan perawatan sesuai ketentuan. 

- Pemeriksaan penunjang diagnostik. 

- Tindakan medis. 

 

b. Perawatan khusus 

- CCU/ ICU 

 

3. Pelayanan penunjang medis diagnostik dan terapi di Rumah Sakit rujukan : 

a. Pemeriksaan radiologi tanpa kontras  

b. Pemeriksaan elektrokardiografi (EKG) 

c. Pemeriksaan elektroensefalografi (EEG) maksimal 1 (satu) tahun sekali 

d. Pemeriksaan ultrasonografi (USG) tanpa doppler 

e. Pemeriksaan refraktometri 

f. Pemeriksaan Laboratorium yang meliputi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hematologi 

 

Hb,lekosit,eritrosit,thrombosit,retikulosit,diff,hematokrit,LED,golon

gan darah. 

Urine Urine rutine. 

Faeces Makroskopis dan mikroskopis,Benzidin test. 

Kimia darah 

Gula darah sewaktu,gula darah puasa dan 2 jam pp,bilirubin 

direct, bilirubin indirect dan bilirubin 

total,SGOT,SGPT,alkalifosfatase,protein total,albumin, 

globulin,ureum kreatinin,cholesteroltotal,trigliserida, 

HDL,LDL,asam urat, amilase darah,Gamma GT. 

Jumlah pemeriksaan laboratorium kimia darah, setiap kali 

kunjungan maksimum 5 item. 

Lain-lain 
Gall culture, VDRL kualitatif,BTA langsung, Mantoux test, 

Malaria,Widal, Preparat langsung terhadap jamur. 



   

   

Pemeriksaan penunjang medis diagnostik dalam persiapan operasi atau rawat inap 

diperhitungkan sebagai biaya rawat inap. 

 

4. Pelayanan Rehabilitatif di Rumah Sakit  

 Konsultasi gizi di Klinik Gizi oleh ahli gizi 

 Konsultasi Psikologi di Klinik Psikologi (tidak termasuk test psikologi) 

 Tindakan Fisioterapi ditanggungmaksimal 5 (lima) kali tindakan setiap bulan. 

 

5.  Pemberian Obat-obatan  

Obat-obatan sesuai dengan standar Bapel JPKM Surya Sumirat untuk pengobatan 

rawat jalan. Pemberian iter maksimal (2) kali. 

 

*** 

YANG TIDAK MENJADI TANGGUNGAN BAPEL JPKM SURYA SUMIRAT 

 

1. Peserta yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Bapel JPKM Surya 

Sumirat. 

2. Pelayanan Kesehatan 

-  Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan di luar jaringan pelayanan yang ditentukan 

oleh Bapel JPKM Surya Sumirat. 

 Ambulans untuk rawat jalan dan kasus gawat dan atau darurat rawat jalan. 

 Pengobatan dan tindakan gigi. 

 Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan yang berhubungan dengan kehamilan dan 

atau persalinan. 

3. Diagnostik 

- USG dopler 

- CT Scan/ MRI (Magnetic Resonance Imaging) / MRA (Magnetic Resonance 

Angiography) 

- Endoscopy 

 

4. Terapi 

 Radioterapi 

 Kateterisasi jantung 

 Hemodialisis 

 Sterilisasi dan segala akibatnya 

 Semua usaha untuk mengatasi ketidaksuburan 

 Pengguguran kandungan dengan sengaja dan segala akibatnya 

 Bedah : syaraf, jantung dan pembuluh darah, thorax, kosmetik, mulut, dan 

pencangkokan organ tubuh. 

 Pemecahan batu ginjal (ESWL) 

 Penyakit : Gangguan jiwa, gangguan mental, cacat bawaan / kelainan bawaan, 

penyakit kelamin, HIV (AIDS), penyakit akibat penggunaan alcohol/narkotik, cedera 

akibat perang/ huru-hara, kanker, lupus dan ITP (Idiopathic Thrombocytopenic 

Purpura) 



   

   

 Usaha bunuh diri dan segala akibatnya 

 Kecelakaan yang diakibatkan karena pelanggaran lalu lintas. 

5. Alat Bantu Kesehatan 

- Protesa anggota gerak 

- Pembuatan orthodontic 

- Prothesa gigi 

- Kacamata, alat bantu dengar (hearing aid), alat pacu jantung. 

6. Obat-obatan  

- Obat-obatan diluar standar obat Bapel JPKM Surya Sumirat 

- Obat Sitostatika dan segala akibatnya 

- Obat Kosmetika dan segala akibatnya 

- Obat-obatan atas permintaan sendiri dan segala akibatnya 

- Semua jenis obat-obatan herbal dan segala akibatnya 

- Pemberian susu dan makanan tambahan (suplemen) 

- Vitamin 

7. Lain-lain 

- Berobat di luar PPK I (Klinik Pratama yang sudah ditentukan) 

- Check up atas permintaan sendiri 

- Vaksinasi  

- Pemeriksaan penunjang atas permintaan sendiri 

- Rujukan spesialistik atas permintaan sendiri 

- Pelayanan kesehatan yang tidak tercantum dalam fasilitas 

- Perawatan & tindakan yang berhubungan dengan estetika serta segala akibat yang 

Ditimbulkannya 

- Pelayanan rawat inap atas permintaan sendiri. 

- Segala fasilitas / pelayanan kesehatan atas permintaan sendiri. 

- Peserta baru yang pada awal menjadi peserta sedang dalam perawatan atau dalam 

kondisi cedera 

 

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN 

 

A. PELAYANAN DASAR (PPK I) 

 

1. Prosedur Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan di PPK I (Klinik Pratama yang 

sudah ditentukan Bapel JPKM Surya Sumirat) : 

a. Menunjukkan kartu peserta yang masih berlaku atas nama yang berobat dan 

menyerahkan fotocopy kartu peserta ke bagian pendaftaran untuk 

mendapatkan pelayanan. 

b. Peserta mendapatkan pelayanan sesuai dengan nomor urut pendaftaran.  

c. Setelah selesai pemeriksaan selanjutnya ada beberapa kemungkinan : 

- Mendapat resep untuk mengambil obat di farmasi dan pulang atau  

- Mendapat rujukan ke : 

 Penunjang Medis Diagnostik 

 Dokter Spesialis 

 Rawat Inap 



   

   

2. Prosedur Pelayanan di IGD 24 jam : 

a. Dalam keadaan gawat dan atau darurat, peserta dapat berobat ke IGD RS 

jaringan pelayanan kesehatan Bapel JPKM Surya Sumirat dengan 

menunjukkan kartu peserta yang masih berlaku. 

b. Mendapatkan pertolongan,selanjutnya : 

- Mendapat resep untuk mengambil obat di farmasi dan  pulang atau  

- Mendapat rujukan ke : 

 Penunjang Medis Diagnostik 

 Dokter Spesialis 

 Rawat Inap 

c. Apabila peserta berobat ke IGD yang bukan basisnya dan dianjurkan untuk 

rawat inap, maka peserta harus kembali ke basis asal untuk perawatannya. Bila 

tidak ada tempat di Rumah Sakit basis asal atau kondisi secara medis yang 

dinyatakan oleh dokter IGD tidak dapat dipindahkan, maka peserta boleh 

dirawat di Rumah Sakit yang bukan basisnya dengan melapor ke Bapel JPKM 

Surya Sumirat, maksimal 2 x 24 jam pada saat masuk rawat inap dengan 

membawa surat pengantar opname dari IGD, lebih dari 2 x 24 jam tidak 

ditanggung 

 

B. PELAYANAN RUJUKAN (PPK II) 

1. Prosedur pelayanan rujukan ke dokter spesialis: 

a. Membawa surat rujukan dari dokter umum Klinik Pratama yang sudah 

ditentukan Bapel JPKM Surya Sumiratyang ditujukan kepada dokter 

spesialis Rumah Sakit UOP/Borromeus Group, untuk kunjungan ke dokter 

spesialis ditanggung maksimal 2 (dua) kali dan dibuktikan dengan surat kontrol 

dari dokter spesialis yang bersangkutan.  

b. Jika rujukan dilaksanakan pada hari yang berbeda, maka peserta mendaftar 

lagi ke Bagian Pendaftaran. 

c. Peserta mendapat pelayanan medis, dan selanjutnya ada beberapa 

kemungkinan: 

- Mendapat resep untuk mengambil obat di Farmasi dan pulang, atau 

- Mendapat rujukan ke: 

 Penunjang Medis Diagnostik 

 Dokter Spesialis 

 Rawat Inap 

 

2. Prosedur pelayanan rujukan ke penunjang medis: 

a. Membawa formulir rujukan dari dokter umumKlinik Pratama yang sudah 

ditentukan Bapel JPKM Surya Sumirat ke penunjang medis Rumah Sakit 

UOP/Borromeus Group. 

b. Peserta mendapat pelayanan di penunjang medis. 

c. Hasil pemeriksaan penunjang medis diambil oleh peserta dan kembali ke 

dokter yang mengirim. 

 



   

   

3. Prosedur rawat inap, termasuk rawat sehari (One Day Surgery / One Day 

Care) : 

a. Membawa surat pengantar rawat inap dari dokter umumKlinik Pratama yang 

sudah ditentukan Bapel JPKM Surya Sumirat / dokter spesialis Rumah Sakit 

UOP / Borromeus Groupkemudian mendaftar ke bagian registrasi rawat inap 

(RRI) Rumah Sakit. 

b. Peserta yang masuk rawat inap,  wajib melapor ke kantor Bapel JPKM Surya 

Sumirat dalam waktu 2 x 24 jam sejak dinyatakan rawat inap, lebih dari 2 x 

24 jam tidak ditanggung. 

c. Peserta mendapat perawatan sesuai penyakitnya. 

d. Selesai perawatan, mengurus surat tanda diijinkan pulang. Selisih biaya 

perawatan dibayarkan langsung ditempat oleh Peserta. 

e. Keluarga peserta menyerahkan surat ijin pulang ke ruang perawatan dan 

selanjutnya pulang.  

 

C. PERSYARATAN PENGAJUAN KLAIM 

I. Rawat Inap untuk kasus Reimbursement : 

a. Foto copy kartu peserta 

b. Foto copy surat keterangan opname dari dokter 

c. Penjelasan tertulis alasan dilakukan reimburse 

d. Kuitansi asli 

e. Perincian biaya dan nota perincian biaya, khusus untuk penunjang medis wajib 

melampirkan foto copy hasil pemeriksaan. 

f. Resume Medis asli atau foto copy legalisir yang telah diisi lengkap dan jelas. 

g. Jika memiliki asuransi lain, menyertakan surat pernyataan dan bukti rincian asli 

biaya yang sudah ditanggung asuransi lain. 

h. Dokumen yang telah lengkap diserahkan ke Bapel JPKM Surya Sumirat 

maksimal 90(sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal kuitansi asli. 

i. Apabila peserta dirawat inap dan menggunakan asuransi lain sebagai 

penanggung pertama, maka peserta wajib mengikuti ketentuan asuransi 

tersebut dan selisih biaya yang tidak ditanggung asuransi tersebut dapat di 

reimburse ke Bapel JPKM Surya Sumirat dengan melengkapi persyaratan 

berkas reimburse sesuai ketentuan Bapel JPKM Surya Sumirat. 

 

II. Rawat Jalan untuk kasus Reimbursement : 

a. Foto copy kartu peserta 

b. Keterangan diagnosa dari dokter 

c. Perincian biaya dan nota perincian biaya, khusus untuk penunjang medis wajib 

melampirkan foto copy hasil pemeriksaan. 

d. Penjelasan tertulis alasan dilakukan reimburse 

e. Kuitansi asli 

f. Dokumen yang telah lengkap diserahkan ke Bapel JPKM Surya Sumirat 

maksimal 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal kuitansi asli. 

 

 



   

   

DAFTAR PPK I BAPEL JPKM SURYA SUMIRAT 
 

PPK I BANDUNG UTARA   

NO NAMA PPK DASAR ALAMAT 

1 Klinik Pratama 
Kamuning 

Jln.Kamuning No.25   (022-7271310) 

2 Klinik Pratama Sari Asih Jln.Sekeloa Gg. Loa II No. 29 (022-2503868) 

3 Klinik Pratama St. 
Laurentius 

Jl. Sukajadi Atas No. 369 / 181 (022-2030444) 

4 Klinik Pratama Asri 
Husada I 

Jln.Bekamin No.18 Cikutra ( 022-7230425) 

5 Klinik Pratama Melania Jln. Melania No. 1-3, Belakang RRI (022-7204816) 
 

PPK I BANDUNG SELATAN  

NO NAMA PPK DASAR ALAMAT 

1 Klinik Utama Waluya Jati Jl. Asmi No. 7 (022-5230788/5221160) 
 

  
PPK I BANDUNG TENGAH  

NO NAMA PPK DASAR ALAMAT 

1 Klinik Silih Asih Jl. Suryalaya No. 8 Buah Batu (022 -7300005) 
 

PPK I BANDUNG TIMUR  

NO NAMA PPK DASAR ALAMAT 

1 Klinik Pratama Hikmah I Jl. Pesantren No. 8 A Sukamiskin (022-7215223) 

2 Klinik Pratama Ujung 
Berung 

Jl. Rumah Sakit No. 5 Ujung Berung (022-7801783) 

 

PPK I BANDUNG BARAT  

NO NAMA PPK DASAR ALAMAT 

1 Klinik Pratama Surya 
Medika 

Ruko Wangsa Niaga Wetan No. 17 Kota Baru Parahyangan ( 
022 – 86814599) 

 

PPK I CIMAHI  

NO NAMA PPK DASAR ALAMAT 

1 Klinik Pratama Dewi 
Sartika 

Jl. Baros No. 109 Cimahi (022 – 6648200) 

 

DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN JPKM-SS  

NO NAMA RS ALAMAT 

1 RS Santo Borromeus 
Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Bandung Telp 022 - 2552000, 
2552126 

2 RS Santo Yusup 
Jl. Cikutra No. 7 Bandung Telp 022 - 7208172, 
7202420,7208049 

3 RS Cahya Kawaluyan 
Jl. Parahyangan Km 3Kav Hos Kota baru Parahyangan  
Tlp.022-6803700 

 

Catatan: 

Daftar Provider ini dapat berubah sewaktu-waktu 

 

*** 


