Nomor

: 6651/I3.23/KP/2011

9 Agustus 2011

Lampiran : 1 (satu) eks.
Perihal

: Perpanjangan Askes Komersial PNS dan Keluarga IPB

SKepada Yth.: Seluruh Warga IPB
Sehubungan dengan berakhirnya program Asuransi Kesehatan Komersial IPB tahun
2010/2011 pada tanggal 11 Agustus 2011 bagi peserta PNS dan peserta Keluarga IPB,
dan berdasarkan hasil evaluasi Tim IPB bahwa Asuransi Takaful Keluarga terpilih
kembali sebagai asuransi kesehatan IPB untuk periode tahun 2011sampai dengan 2012.
Berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Untuk PNS IPB dan Guru Besar Emeritus, kepesertaannya langsung didaftarkan oleh
Direktorat Sumberdaya Manusia dan mulai berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2011 s.d.
11 Agustus 2012;
2. Bagi PNS IPB yang akan mengikutsertakan anggota keluarganya (suami/isteri/anak)
sebagai peserta askes komersial, dapat membayar sendiri secara tunai dan besarnya
premi dapat dilihat pada lampiran 1 (Takaful Keluarga). Pembayaran Tunai melalui
Direktorat SDM

Gedung Andi Hakim Nasution lantai 4 atau melalui Rekening Rektor

IPB c/q IPB (Penampungan) nomor 3893705 BNI

Cabang Bogor, bukti transfer

(pembayaran) mohon untuk disampaikan ke Direktorat SDM;
3. Daftar

kesediaan/pendaftaran

untuk

mengikutsertakan

anggota

keluarga

inti

(suami/isteri/anak) pada program asuransi tersebut paling lambat sudah kami
terima tanggal 9 September 2011 di Direktorat Sumberdaya Manusia, dengan
mengisi formulir terlampir (Lampiran 1);
4. Perlu diketahui bahwa program asuransi kesehatan komersial IPB, akan memenuhi
kebutuhan biaya rumah sakit, sesuai dengan benefit (Lampiran 2);
5. Petunjuk layanan Asuransi Komersial dapat di lihat pada lembar pengumuman
(Lampiran.3);
6. Sambil menunggu kartu asuransi yang baru, kartu asuransi yang lama (periode 12
Agustus 2010 sampai dengan 11 Agustus 2011) masih dapat

dipergunakan

pada

Rumah Sakit Karya Bhakti dan Rumah Sakit PMI Bogor (ketentuan ini diberlakukan
untuk PNS dan Emeritus IPB).
Direktur Sumberdaya Manusia,
ttd.
Erlin

Trisyulianti

NIP. 19730712 199702 2 001

Tembusan :
1.

Pimpinan PT.Asuransi Takaful Keluarga (untuk ditindaklanjuti)

2.

Pimpinan RS. Karya Bhakti (untuk ditindaklanjuti)

3.

Pimpinan RS. PMI (untuk ditindaklanjuti)

Lampiran 1 : Formulir Pendaftaran Peserta Askes Komersial

Lampiran 2 : Daftar Jaminan Pokok Rawat Inap dan Pembedahan untuk IPB

Lampiran 3
PENGUMUMAN
Nomor: 6651/I3.23/KP/2011
PELAYANAN KARTU ASURANSI KESEHATAN TAKAFUL KELUARGA
BAGI PNS DAN KELUARGA
DI LINGKUNGAN INSITUT PERTANIAN BOGOR
Dengan ini kami sampaikan petunjuk penggunaan Asuransi Kesehatan Takaful Keluarga
(Rawat Inap)
IPB sebagai berikut :
I.

Kartu Asuransi Kesehatan Komersial adalah Identitas dan bukti sah bagi peserta
dan anggotakeluarga untuk memperoleh pelayanan asuransi kesehatan dalam rawat
inap.

II. Manfaat/benefit (Jaminan yang ditanggung Asuransi Takaful Keluarga)
Manfaat yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan nilai manfaat yang ditentukan
oleh perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam polis IPB sebagai berikut :

RI =

Rawat Inap

III. Sistem Pelayanan Asuransi (Buku Panduan hal. 25-26) :
a. Sistem Provider
b. Sistem Non Provider (Reimburse)

1. Sistem Provider
Adalah Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan asuransi, sistem provider ini
hanya dipergunakan untuk rawat inap.

Cara menggunakan sistem provider :
》 Peserta menunjukkan Kartu Peserta Asuransi (KPA) pada petugas di Rumah
Sakit, peserta yang dirawat tidak perlu memberikan surat jaminan atau uang
muka dan menempati kamar yang sesuai dengan haknya (sesuai dengan
tabel benefit asuransi).

》 Peserta akan menandatangani Surat Pernyataan (SP) yang isinya peserta
bersedia dan bertanggung jawab untuk menanggung apabila adanya ekses
klaim atau selisih biaya yang timbul sejak perawatan di Rumah Sakit.

》 Untuk Sistem Provider Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan Asuransi
Takaful Keluarga untuk wilayah Bogor adalah Rumah Sakit Karya Bhakti, PMI,
BMC, AZRA, dan RSIA Hermina Bogor.

》 Daftar nama Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan asuransi di luar
Bogor dapat dilihat pada Buku Panduan Asuransi Takaful Keluarga.

2. Sistem Non Provider (Reimburse)
Peserta bebas berobat di Rumah Sakit di luar Provider, asuransi sistem

reimburse

berlaku untuk rawat inap.
Cara
Penggunaan
Non Provider
(Reimburse)
:
Batas

waktu
Klaim

reimburse

1

(satu)
bulan
setelah
perawatan.
Peserta
bebas
berobat ke fasilitas di luar provider asuransi setelah berobat yang harus
dilengkapi sebagai sebagai berikut :
a.

Copy Kartu Peserta;

b.

Formulir pengajuan klaim yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh
peserta dan dokter yang merawatnya;

c.

Kwitansi Asli Lengkap (Perincian biaya dokter, obat, laboratorium, tindakan medis
dan lain-lain);

d.

Salinan copy resep obat-obatan;

e.

Copy hasil pemeriksaan penunjang diagnostik yang menunjukkan tentang
diagnosa dan indikasi medis yang menjelaskan diagnosa dan tindakan medis
yang dilakukan;

f.

Resume medis dari dokter yang merawat;

g.

Menyampaikan nomor rekening peserta, klaim akan di transfer langsung ke yang
bersangkutan.

IV.

Hal-hal yang perlu diperhatikan :
Peserta harus menempati kamar perawatan sesuai dengan benefitnya masingmasing.
1.

Apabila peserta mengalami kesulitan pada saat menggunakan fasilitas provider
dapat

menghubungi Direktorat SDM ke Nomor Telp. 0251-8622712/8622642

pesawat 406 atau ke petugas Takaful :
》Ibu Ita

:

08121103941

》 Ibu Titiek

:

081219327397

Dengan memberitahukan informasi secepatnya :
》 Permasalahan yang dihadapi;

》 Nama petugas pelayanan di Rumah Sakit;
》 Memberikan informasi keberadaan kelas yang sudah ditempati dan nomor
telpon peserta yang dapat dihubungi.
2. Untuk menghindari ekses klaim yang besar (kelebihan biaya rawat inap di Rumah
Sakit) dianjurkan untuk menggunakan Asuransi Sosial PNS terlebih dahulu sisanya
di klaim ke Asuransi Takaful Keluarga, dalam hal ini yang berlaku di Bogor, Rumah
Sakit Karya Bhakti dan Rumah Sakit PMI.
3. Asuransi Takaful Keluarga mengganti sesuai benefit peserta, bukan seluruh biaya
perawatan selama di Rumah Sakit.

INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
ASURANSI KOMERSIAL

1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk memberikan gambaran prosedur dalam pelayanan asuransi
komersial, sehingga memberikan kemudahan pelayanan kesehatan bagi pegawai IPB
2. RUANG LINGKUP
SOP ini meliputi : Pembuatan kartu asuransi; Pelayanan asuransi, Provider dan
Reimburse; dan Seleksi/Penunjukan lembaga asuransi terpilih
3. DEFINISI
3.1. Asuransi kesehatan adalah tambahan kesejahteraan dalam bentuk pelayanan
kesehatan

yang

diberikan

kepada

pegawai

dan

keluarga

sebagai

wujud

kepedulian IPB terhadap karyawannya.
3.2. Maslahat Tambahan adalah merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh
dalam

bentuk

penghargaan

tunjangan
pegawai

pendidikan,

serta

asuransi

kemudahan

untuk

pendidikan,

beasiswa,

memperoleh

dan

pelayanan

kesehatan atau bentuk kesejahteraan lain
3.3. Sistem Provider adalah Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan asuransi
terpilih, sistem provider hanya dipergunakan untuk rawat inap.
3.4. Sistem Reimburse, adalah peserta bebas berobat di Rumah Sakit di luar provider,
asuransi sistem reimburse berlaku untuk rawat inap.

4. RINCIAN PROSEDUR
4.1. Prosedur Pembuatan Kartu Asuransi

4.2.

Prosedur Pelayanan Sistem Provider

4.3.

Prosedur Pelayanan Sistem Reimburse

•

Peserta Askes adalah semua Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), dan anggota keluarganya (isteri atau suami dan anak yang
sah dari peserta yang mendapatkan tunjangan keluarga sesuai dalam Daftar
Gaji.

•

Jumlah anak yang ditanggung maksimum 2 (dua) anak
tahun 1994).

(Keppres No.16

Periode 12 Juli 2010 s/d Juli 2011
Pengajuan Klaim Rawat Inap Rumah Sakit
1. Resume medis apabila rawat inap di rumah sakit
2. Perincian biaya perawatan rumah sakit ditandatangani dan di cap (asli) dan kwitansi
bermaterai.

Jika biaya > 1 jt diberi materai Rp. 6000,- atau biaya < 1 jt diberi

materai Rp. 3000,3. Pemeriksaan kontrol dimintakan diagnosa dokter
4. Pemakaian biaya obat dan alat kesehatan dimintakan rinciannya dari rumah sakit
5. Pemeriksaan

penunjang

diagnostic

(radiologi,

laboratorium,

USG,

EKG,

EEG)

dimintakan hasilnya
6. Dirinci semua biaya yang akan diajukan (dibuat sendiri)
7. Fotocopy kartu peserta asuransi
8. Nomor HP / No. Telpon Rumah
9. Nomor rekening bank, dengan disertakan nama bank dan nama pemiliknya
10. Mengisi formulir klaim rawat inap yang telah disediakan Asuransi Takaful dapat diambil
di Direktorat SDM

(sekretariat

Maslahat

Tambahan) bagian

asuransi

(lt.

4

Gd.

Rektorat), dan diberi cap Rumah Sakit
11. Berkas setelah lengkap difotocopy 2 (dua) kali
Persyaratan Pengajuan Santunan Kematian
1. Kartu peserta Asuransi Takaful asli dikembalikan
2. Surat keterangan kematian dari kelurahan yang dilegalisir
3. Surat keterangan kematian dari rumah sakit , apabila meninggal di rumah sakit
4. Mengisi formulir Daftar Pertanyaan untuk Klaim Meninggal Dunia di rumah, yang diisi
oleh

keluarga

almarhum,

formulir

takaful

dapat

diambil

di Direktorat SDM

(sekretariat Maslahat Tambahan) bagian asuransi (lt. 4 Gd. Rektorat) atau dicopy
paste langsung dari web SDM kemudian di print
5. Mengisi formulir Daftar Pertanyaan untuk Klaim Meninggal Dunia di rumah sakit, yang
diisi oleh dokter dan diberi cap rumah sakit, apabila meninggal dunia di rumah sakit
6. Isian Form dari IPB yang ditandatangani Direktur SDM IPB
7. Berkas setelah lengkap difotocopy 2 (dua) kali

Masa klaim asuransi karena meninggal dunia (Rp. 10 jt), max. 1 bulan setelah ybs. wafat

ASURANSI TAKAFUL
Daftar Pertanyaan untuk Klaim Meninggal Dunia
(Meninggal di rumah)
(diisi oleh keluarga / yang mengetahui kondisi alm. sebelum meninggal)

ASURANSI TAKAFUL
Daftar Pertanyaan untuk Klaim Meninggal Dunia
(Meninggal di Rumah Sakit)
(diisi oleh dokter yang merawat alm)
jika biaya > 1 jt diberi materai Rp. 6000,-, biaya < 1 jt diberi materai Rp. 3000,-

