
September 
2017

BI-MONTHLY 
NEWSLETTER

MENJADI PASIEN CERDAS
Banyak yang mengatakan bahwa kesehatan itu 
mahal harganya. Hal tersebut akan terasa disaat 
seseorang harus mengeluarkan biaya yang besar 
untuk pengobatan maupun perawatan di rumah 
sakit. Data WHO menyebutkan bahwa terhitung 
dalam jangka waktu 10 tahun (tahun 2000 – 2010), 
terjadi kenaikan biaya kesehatan di Indonesia  
hingga 364%, yang berarti 36% per tahun.  Kenaikan 
biaya kesehatan tersebut  pertahun melebihi inflasi 
ekonomi Indonesia per tahunnya. 

Beberapa faktor penyebab meningkatnya biaya 
kesehatan adalah : 

1. Kesadaran masyarakat akan kesehatan masih        
    rendah. 

Masyarakat baru akan datang ke dokter apabila 
penyakit yang diderita sudah tidak tertahan 
lagi. Sehingga menyebabkan pengobatan 
dan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter 
lebih meluas, dibandingkan pengobatan dan 
pemeriksaan yang dilakukan pada tahap dini. 

2. Kemajuan teknologi kedokteran dan ilmu      
    kedokteran yang pesat 

Kemajuan teknologi kedokteran dan 
perkembangan ilmu kedokteran yang pesat 
mengakibatkan banyaknya pilihan yang tersedia 
untuk kesembuhan masyarakat. Penyedia sarana 
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kesehatan menawarkan banyaknya pilihan 
pengobatan dari pengobatan canggih, lebih 
cepat, lebih nyaman,  pemeriksaan lebih luas, 
lebih akurat, namun juga lebih mahal. Untuk 
tindakan ataupun pemeriksaan  yang tidak 
dibutuhkan maka  ini yang dikenal dengan istilah 
overutilisasi. 

3. Gaya hidup tidak aktif (Sedentary lifestyle)

Artikel “Sitting is the new smoking”  ini 
dipublikasikan oleh Huffington Post, pada 
tanggal 26 November 2014. Pada artikel ini 
dipaparkan betapa bahayanya gaya hidup yang 
tidak aktif (sedentary lifestyle)  terhadap fungsi 
jantung dan pembuluh darah melebihi bahaya 
merokok. Kembali kepada teknologi, saat ini 

Anda adalah inspirasi kami untuk 
memberikan yang terbaik
Selamat Hari Pelanggan Nasional

4 September 2017



segala sesuatu dapat dengan mudah diperoleh 
hanya dengan duduk di depan komputer 
ataupun dengan smartphone. Berdasarkan 
penelitian,  orang Indonesia berjalan paling 
sedikit setiap harinya dibandingkan negara 
lain. Gaya hidup yang tidak aktif ini yang 
menyebabkan banyak berkembangnya penyakit 
kronis dan degeneratif.

Untuk dapat mengendalikan biaya kesehatan, maka 
dibutuhkan kesadaran dalam upaya penyembuhan 
dan meningkatkan kesehatan diri, antara lain   
adalah :

1. Pilih dokter yang dapat berkomunikasi   
    dengan baik

Hubungan dokter-pasien yang bersifat 
kemitraan akan mengantar kedua pihak pada 
pemahaman dan keyakinan bahwa yang 
dilakukan hanyalah sebatas upaya. Karenanya 
dokter dan pasien harus melaksanakan hak dan 
kewajibannya masing-masing.

Pelayanan medis yang memenuhi standar 
memerlukan kerjasama dari dua pihak, 
yaitu dokter dan pasien. Dokter mengetahui 
lebih banyak dari pasien mengenai tata cara 
pengobatan, pemeriksaan dan mendiagnosis 
suatu penyakit, namun pasien yang merasakan 
gejala tersebut, merasakan sakit dan pasien 
yang lebih mengetahui tubuhnya sendiri. 
Hubungan dokter pasien yang aktif, akan 
memberikan hasil pengobatan yang optimal. 
Saat ini yang sering terjadi adalah hubungan 
keduanya yang aktif-pasif, dalam pola aktif-pasif 
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ini hanya salah satu yang bersifat aktif, dan 
lainnya bersifat pasif. 

Hubungan dokter-pasien yang ideal menurut 
Konsil Kedokteran Indonesia adalah hubungan 
yang bersifat Mutual Participation (pasien 
secara sadar aktif dan berperan dalam 
pengobatan terhadap dirinya) dan Guidance- 
Cooperation (Dokter membimbing dan 
mengajak kerjasama pasien dalam upaya 
penyembuhan penyakitnya). 

2. Pro aktif terhadap dokter dan perawat                  
    mengenai obat-obatan/tindakan dan                        
    pemeriksaan yang akan dilakukan

Dengan banyaknya pilihan pengobatan dan 
pemeriksaan, tanyakan kebutuhan secara medis 
kepada dokter dan resiko dari obat-obatan dan 
pemeriksaan tersebut. Apakah obat-obatan 
tersebut memiliki resiko jangka panjang? 
Apakah akan mempengaruhi organ tertentu? 
Apa efek sampingnya?

Meminta diresepkan obat mahal tidak selalu 
menyembuhkan. Dengan diagnosa yang tepat, 
maka pemberian obat generik pun sudah dapat 
memberikan kesembuhan kepada pasien. 

Seringkali pasien meminta diresepkan antibiotik 
golongan tinggi, karena ingin kesembuhan 
yang instant. Namun mengkonsumsi antibiotik 
golongan tinggi bukanlah tanpa resiko.    
Semakin keras obat-obatan yang kita konsumsi, 
maka organ penyaringan seperti ginjal dan 
organ detoksifikasi seperti hati pun semakin 
bekerja keras.
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Gaya hidup yang tidak aktif ini 
yang menyebabkan banyak 
berkembangnya penyakit 

kronis dan degeneratif

3. Manfaatkan fasilitas jaminan kesehatan      
    dengan bijak

a. Maksimalkan penjaminan BPJS Kesehatan

Saat ini jaminan kesehatan sudah diberikan 
oleh pemerintah kepada seluruh warga 
negara Indonesia melalui program BPJS 
Kesehatan. Dan sebagian besar perusahaan 
memberikan asuransi kesehatan tambahan 
untuk karyawannya (asuransi komersial). 
Kedua fasilitas jaminan kesehatan tersebut 
memiliki kelebihan dan kekurangan masing-
masing. 

Kelebihan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan 
adalah jaminan kesehatan yang luas, sebagian 
besar diagnosa yang dikecualikan oleh 
asuransi komersial, dapat dijaminkan oleh 
BPJS, asalkan peserta mengikuti prosedur 
yang sudah ditetapkan BPJS dengan baik.

b. Gunakan penjaminan asuransi komersial       
    dengan bijak

Berbeda dengan asuransi komersial, 
peserta asuransi komersial dapat langsung 
mendapatkan pelayanan di rumah sakit/
klinik tanpa prosedur rujukan yang panjang, 
namun asuransi komersial memiliki batasan 
lebih sempit berkaitan diagnosa penyakit 
dibandingkan BPJS Kesehatan. 

c.  Kelas kamar sesuai dengan haknya

Mahalnya biaya di rumah sakit berbanding 
lurus dengan kelas kamar rumah sakit. 

Dengan mendapatkan pelayanan dari dokter 
yang sama, namun biaya obat-obatan, 
pemeriksaan penunjang dan biaya lainnya 
akan lebih mahal dibandingkan kelas kamar 
lebih rendah. 

Selama memilih kelas kamar yang sesuai, 
maka akan meminimalkan terjadinya ekses 
klaim (selisih biaya tagihan yang timbul saat 
pengajuan klaim). 

Banyaknya pilihan dan fasilitas yang diberikan untuk 
meningkatkan kesehatan kita, seharusnya menjadi 
solusi yang dapat melindungi kita disaat dibutuhkan, 
apabila dimanfaatkan dengan bijak. Bukan malah 
menjadi problem baru setelah keluar dari rumah 
sakit karena penggunaan yang berlebihan.
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