
 

KEPUTUSAN REKTOR UNISSULA 
Nomor : 019/LPKA/SA/III/2019 

Tentang 

 
KETENTUAN LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA 
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 

 
Bismillahirrahmanirrahim 

 
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  : 

   
Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk bidang kesejahteraan mahasiswa 

adalah layanan kesehatan mahasiswa; 
b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan 

mahasiswa perlu diatur ketentuan layanan kesehatan 
mahasiswa; 

c. bahwa guna keperluan dimaksud pada butir a dan b di 
atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor. 

 
Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia nomot 12 Tahun 2012 
tentang Sistem Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan; 

4. Anggaran Dasar YBW-SA, AkteNotaris Nomor 1 Tahun 
2008; 

5. Statuta UNISSULA Tahun 2011; 
6. Embanan Rektor UNISSULA; 
7. Renstra UNISSULA tahun 2014-2024. 

Memperhatikan  : 1. Rapat Koordinasi Internal Lembaga Pengembangan 
Kemahasiswaan dan Alumni, dan Biro Administrasi Umum  

2. Perjanjian Kerjasama UNISSULA dengan RSISA dan RSIGM 
 

M E M U T U S K A N : 
Menetapkan :  
Kesatu : Memberlakukan Ketentuan Layanan Kesehatan Mahasiswa 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan 



 

Rektor ini dan segala aturan tentang layanan kesehatan 
mahasiswa dinyatakan tidak berlaku lagi; 

Kedua : Segala bentuk pengeluaran yang diakibatnya adanya Surat 
Keputusan ini menjadi tanggungan UNISSULA; 

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Maret 2019 dan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan 
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
 

      Ditetapkan diSemarang, 
Pada tanggal :  29 Jumadil Awal 1440 H               

2 Maret  2019 M 
      Rektor, 
 
 
 
 

Ir.H.Prabowo Setyawan,MT,Ph.D 
      NIK. 210 293 017 
Tembusan :        
1. Yth. Wakil Rektor I, II, dan III UNISSULA 
2. Yth, Dekan Fakultas di UNISSULA 
3. Yth. Ka. LPKA UNISSULA 
4. Yth. Ka. Biro Keuangan UNISSULA 
5. Yth. Ketua Organisasi Mahasiswa di lingkungan UNISSULA 
6. Arsip    
  



 

Lampiran Keputusan Rektor Nomor : 019/LPKA/SA/III/2019 

Tentang : KETENTUAN LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

1. Layanan kesehatan di RSI SA dan RSIGM berlaku untuk mahasiswa aktif 

regular jenjang S1 dan D3 dari seluruh fakultas di lingkungan UNISSULA 

kecuali mahasiswa program profesi, kelas sore, kelas karyawan, kelas 

ekstensi, jenjang Magister dan Doktoral.  

2. Syarat mendapatkan pelayanan adalah dengan cara menunjukan KTM 

(Kartu Tanda Mahasiswa) atau surat Keterangan Mahasiswa aktif dari 

Fakultas/Universitas (BAAK) dan KTP. 

 

 

BAB II 

TINDAKAN MEDIS YANG DISUBSIDI 

 

1. Pelayanan gawat darurat yang dilakukan di RSI Sultan Agung, RSIGM atau 

Fasilitas Kesehatan lain (Klinik atau Rumah Sakit).  

2. Pelayanan rawat inap, sebagai lanjutan dari tindakan rawat gawat darurat. 

3. Pelayanan penunjang medis (laboratorium, radiologi, rehabilitasi medik), 

tindakan dan obat-obatan generik sebagai lanjutan dari tindakan rawat 

gawat darurat. 

4. Sakit/luka/kecelakaan yang membutuhkan penanganan segera yang 

terjadi pada saat mahasiswa melakukan kegiatan resmi (seijin Rektorat 

dan Dekanat) di luar kampus. 

 

 

BAB III 

TINDAKAN MEDIS YANG TIDAK DISUBSIDI 

 

1. Tindakan tidak darurat atau penyakit yang tidak membutuhkan 

penanganan segera. 



 

2. Sakit/luka/kecelakaan yang terjadi akibat kegiatan diluar kampus yang 

tidak mendapatkan ijin Rektorat/Dekanat. 

3. Mengkonsumsi obat-obatan terlarang. 

4. Pelayanan di Poli Umum dan Poli Spesialis. 

5. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, Iuka yang diakibatkan oleh diri 

sendiri atau upaya untuk melakukannya, baik dilakukan secara sadar 

atau tidak. 

6. Obat - obatan vitamin yang bukan proses penyembuhan 

7. Keadaan apapun yang berhubungan dengan tindakan aborsi dan 

persalinan 

8. Keadaan apapun yang terkait dengan AIDS atau infeksi Virus Human 

lmmuno Defiency Syndrome, sampai dengan hal tersebut terdiagnosis 

secara medis. 

9. Perawatan gigi atau pemeriksaan atau pengobatan atau pembedahan gigi, 

gusi, atau struktur penyanggah langsung dan pengobatan yang terkait 

dengannya, implant, protesa, protesa partial/full, cosmetic dentistry 

kecuali bila diperlukan karena luka/cidera tubuh akibat kecelakaan pada 

gigi alami  sehingga  membutuhkan jasa ahli bedah maksilofasia 

(maxillofacia/surgeon). 

10. Tindakan perawatan yang berhubungan dengan kecantikan 

(perawatan, obat-obatan, tindakan bedah komestik atau bedah plastik, 

pembedahan untuk perubahan jenis kelamin, sirkumsisi (sunat)  kecuali  

jika  diperlukan  secara  medis,  uji/koreksi refraksi  mata,  penyediaan  

perangkat/alat bantu (misal: kacamata, lensa kontak, mata palsu, alat 

bantu pendengaran, kursi roda dan alat bantu yang tidak berhubungan 

dengan indikasi medis). 

11. Penyakit/kecelakaan yang disebabkan karena mengikuti 

kegiatan/hobbi yang berbahaya (misalnya: balap apapun jenisnya (kecuali 

dengan kaki), olahraga  profesional, parasut, terjun payung, tinju, gulat, 

scuba-diving profesional, bungee jumping, kecuali atas penugasan dari 

UNISSULA). 

12. Penyakit/kecelakaan yang disebabkan karena turut serta secara 

langsung dalam kerusuhan, pemogokan dan kegiatan yang melanggar 

hukum,  atau bertugas dalam kegiatan militer. 



 

13. Pemberian vitamin dan food suplemen, obat gosok, inhaler/spray, 

effervescent kecuali atas indikasi medis. 

 

 

BAB IV 

KETENTUAN LAYANAN 

 

1. Biaya penjaminan di instalasi gawat darurat (IGD) dan atau rawat inap di 

RSI SA/fasilitas kesehatan lain, maksimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) 

per kasus, tanpa adanya pembatasan ruang kelas perawatan; 

2. Biaya penjaminan pada kasus kegawatdaruratan gigi dan mulut di RSIGM 

maksimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per kasus. 

 

 

BAB V 

PROSEDUR LAYANAN 

 

1. Untuk mendapatkan layanan kesehatan di RSI SA dan RSIGM, 

mahasiswa wajib mengumpulkan persyaratan sebagai berikut: 

a. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan menunjukkan 

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan menyerahkan foto copy KTM 

sebanyak 2 (dua) lembar; 

b. Bila mahasiswa tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana 

tercantum pada point (1a), maka pihak RSI SA akan menghubungi 

Person In Charge (PIC) dan mahasiswa diwajibkan mendatangani 

surat pernyataan sebagai mahasiswa Unissula yang akan digunakan 

sebagai pengganti KTM; 

c. Pelayanan rawat inap dengan menunjukkan KTM/surat keterangan 

mahasiswa aktif dan KTP asli, serta menyerahkan foto copy 

KTM/surat keterangan mahasiswa aktif sebanyak 2 (dua) lembar. 

Persyaratan menyusul maksimal 2 x 24 jam selama mahasiswa 

masih dalam perawatan RSI SA. Jika hingga pasien pulang tidak 

dapat mengumpulkan syarat dari waktu yang ditentukan, maka 

pasien tersebut dianggap sebagai pasien umum. 



 

2. Apabila biaya perawatan melebihi dari ketentuan BAB IV poin 1 dan 2, 

maka menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan. 

3. Untuk mendapatkan penggantian biaya atas layanan 

kegawatdaruratan di Fasilitas Kesehatan selain RSI SA dan RSIGM, 

maka mahasiswa mengajukan surat permohonan penggantian biaya 

(reimburse) ditujukan kepada Kepala LPKA dengan dilampiri kuitansi 

pembayaran yang sah, selambat – lambatnya 1 bulan setelah tanggal 

kuitansi. 

Ditetapkan diSemarang, 
Pada tanggal :  29 Jumadil Awal 1440 H               

     2 Maret  2019 M 
     Rektor, 
 
 
 
 

Ir.H.Prabowo Setyawan,MT,Ph.D 
NIK. 210 293 017 

  

 


