TATA CARA PENDAFTARAN ATAU RESERVASI PASIEN LAMA
NO
.
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KEGIATAN

KETERANGAN
1. Silahkan masuk ke
https://pendaftaranonline.rskgm.bandung.g
o.id/,
lakukan LOG IN untuk masuk ke akun Anda
dengan memasukkan email yang telah
didaftarkan, dan masukkan password Anda
kemudian klik tombol LOG IN
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2. Klik Menu Reservasi Pilih menu
reservasi. Anda akan masuk ke halaman
reservasi.
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3. Silahkan isi 6 digit terakhir nomor
rekam medik sesuai yang tertera pada
kartu berobat Anda. Kemudian,
masukkan tanggal lahir Anda sesuai
dengan yang tertera pada kartu
identitas Anda menggunakan format ddmm-yyyy (dd diisi 2 digit dengan tanggal
lahir, mm diisi 2 digit dengan bulan
lahir, yyyy diisi dengan 4 digit tahun
lahir) contoh : 1 Maret 1991 diisi: 01-031991 (pakai strip)
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4. Cara Pembayaran : pilih salah satu
metode pembayaran yang Anda
inginkan. Anda dapat memilih
pembayaran tunai atau menggunakan
BPJS Kesehatan Anda jika status kartu
BPJS Kesehatan Anda aktif.
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5. Pilih jenis pembayaran sesuai yang
diinginkan
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6. Jika Cara Pembayaran yang dipilih
adalah BPJS, pastikan untuk mengisi No.
Kartu BPJS/Asuransi, dan nomor rujukan
online Tanggal Berobat, setelah
pendaftaran/reservasi. Klik lanjut
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7. Selanjutnya, pilih dokter yang tersedia
sesuai pelayanan yang Anda butuhkan.
Jika Anda belum pernah berobat
sebelumnya, silahkan pilih klinik yang
Anda tuju terlebih dahulu, kemudian
pilih dokter yang tersedia.
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8. Tampilan untuk memilih dokter sesuai
dengan Tanggal Berobat. Keterangan
tambahan mengenai Jadwal, Jam
Praktek, dan Kuota di setiap bawah foto
Dokter
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9. Tampilan untuk memilih berdasarkan
poli, kemudian pilih dokter sesuai
dengan Tanggal Berobat
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10. Setelah memilih poli/dokter lalu muncul
tampilan seperti ini
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11. Berikut tampilan jika klik “Ya, Lanjutkan”
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12. Selanjutnya, Anda dapat melihat status
pendaftaran dan nomor antrian Anda di
menu HISTORY

1. Perlihatkan bukti reservasi ini ke satpam
2. Bukti ini dapat di dowload atau di
ScreenShot untuk mempermudah dalam
memperlihatkan bukti pendaftaran.

