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Tak Selalu Mendung
Bisnis Kesehatan Kelabu:
Menyongsong Masa Depan Bisnis Kesehatan Indonesia di Tahun 2019

Secangkir Kopi Bersama Industry Leader

Keberadaan BPJS Kesehatan dengan program JKN-KIS tak pelak lagi membuat evolusi 
yang tak bisa dibendung dalam dunia kesehatan. Berbagai pertanyaan bermunculan, 
juga pernyataan baik yang optimis maupun yang optimis. Steve Aditya, Leader 
for Life Science and Healthcare Industry Deloitte Indonesia menggambarkan 
kondisi peta sektor kesehatan lengkap dengan berbagai tantangan dan solusi yang 
ditawarkannya. Mantan praktisi sektor kesehatan yang telah malang melintang di 
bidang konsultasi dan sektor kesehatan dengan kekhususan bidang pengembangan 
strategi berbasis risiko, strategi dan analisis memasuki pasar selama lebih dari 15 
tahun ini melihat banyak peluang di tengah evolusi yang tengah terjadi. Apa sajakah 
peluang itu? Dan apa saja tantangan yang menghadang?

Bagaimana kondisi sektor kesehatan di Indonesia 
saat ini, apakah bagi pemain swasta cukup suram 
dengan target Universal Health Coverage yang 
direncanakan mencapai 100% pada 2019?

Kita harus tetap optimis dong. Coba kita lihat, pada 
tahun 2020 nanti Indonesia akan menikmati bonus 
demografi, dengan mayoritas penduduk adalah orang 
muda berusia produktif. Bisa dipastikan mereka memiliki 
kebutuhan akan layanan kesehatan yang lebih besar. 
Angka ketergantungan akan berkurang. Namun akibat 
dari bonus di tahun 2020 ini, pada 2035 jumlah populasi 
orang lanjut usia (lansia) akan bertambah. Jumlah lansia 
yang besar ini secara umum memperbesar peluang 
kemunculan penyakit tidak menular. Hal lain tentunya 
adalah teknologi yang berkembang pesat mendorong 
Indonesia untuk bergeser kearah digitalisasi. 

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya keras untuk 
memperbaiki premi, mengaktifkan zona ekonomi 
eksklusif dan meningkatkan infrastruktur kesehatan 
untuk memastikan keberlangsungan program kesehatan 
universal (universal healthcare program). Pengeluaran 
pemerintah untuk bidang kesehatan saat ini adalah 
dengan mengalokasikan budget sebesar 5 persen dalam 
APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Untuk 
tahun 2019 nanti alokasi dana akan berjumlah sebesar 
Rp121,9 triliun. Jumlah ini tentu masih belum cukup 
untuk menanggung biaya kesehatan lebih dari 250 juta 
penduduk Indonesia yang tercakup dalam pelayanan 
Program JKN-KIS, mengingat masih banyak lubang-lubang 
dalam pelaksanaan program selama ini, seperti masih 

kurang dan belum meratanya ketersediaan daya tampung 
rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain untuk merawat 
pasien. Keberadaan program JKN-KIS pada satu sisi 
memungkinkan terjadinya evolusi di bidang kesehatan 
dengan pemangkasan biaya rumah sakit maupun obat-
obatan sehingga lebih efisien dan efektif, pada sisi yang 
lain mendorong perubahan perilaku masyarakat yang 
dulu terbiasa mengobati diri sendiri dengan membeli obat 
bebas misalnya, kini mereka berobat dengan mendatangi 
klinik dan rumah sakit untuk meminta bantuan dokter. 
Kebutuhan masyarakat untuk berobat ke pusat kesehatan 
yang kian besar ini membuka kenyataan, bahwa ternyata 
terjadi kekurangan infrastruktur kesehatan dan kualitas 
yang tidak merata. Kekurangan di bidang infrastruktur 
ini bisa merupakan peluang bagi investasi asing untuk 
penyediaan layanan kesehatan di pasar Indonesia. Apalagi 
jika kita lihat lebih dalam tren gaya hidup sehat masih 
belum dianut oleh sebagian besar kelas menengah urban. 
Data yang dikeluarkan WHO (World Health Organization) 
cukup bikin prihatin: lebih dari 73% pria Indonesia yang 
berusia di atas 15 tahun adalah perokok! Kondisi ini tentu 
mengkhawatirkan dari sisi kesehatan secara umum, baik 
pada saat ini, maupun di masa mendatang. Hal ini juga 
berarti banyak layanan kesehatan yang diperlukan. 

Melihat kecenderungan/tren situasi ekonomi global 
Indonesia, apakah pengeluaran di bidang kesehatan 
akan tetap prospektif?

Berdasarkan prediksi dari World Bank di tahun 2018 ini, 
Indonesia masih akan menikmati pertumbuhan yang 
relatif konstan dibandingkan prediksi kondisi ekonomi 
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global dalam beberapa tahun mendatang. Negara-negara 
maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, 
semua negara tersebut menghadapi banyak sekali 
tantangan sehingga menurunkan pertumbuhan dan 
permintaan ekonomi global. Sedangkan pertumbuhan 
ekonomi di China diperkirakan akan melambat dalam 
beberapa tahun ke depan. Dalam hal belanja kesehatan 
peringkat Indonesia masih jauh di bawah negara tetangga, 
belanja kesehatan  (dibandingkan GDP) Indonesia hanya 
sekitar 2,9%, di bawah Malaysia dengan jumlah sebesar 
4,2%, India yang mencapai 4,7%, Singapura 4,9%, bahkan 
Thailand 6,5%, dan Vietnam 7,1%. Melihat proyeksi dari 
BPS (Badan Pusat Statistik), bahwa 66,6% populasi di 
Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan di bagian 
barat Sumatera dan terutama Jawa, dengan perkiraan 
jumlah populasi di tahun 2020 akan mencapai 272,9 
juta jiwa, dengan 141 juta diantaranya adalah populasi 
kelas menengah ke atas,dan dari jumlah keseluruhan, 
sebanyak 6% berusia di atas 65 tahun pada tahun 
tersebut, diperkirakan kebutuhan kesehatan akan 
semakin meningkat, dengan demikian hal ini merupakan 
tren positif dalam sektor kesehatan di negara ini. Profil 
belanja kesehatan pemerintah antara tahun 2013 hingga 
2018 menunjukkan CAGR (Compound Annual Growth 
Rate) sebesar 12,1%, sedangkan persentase belanja 
pemerintah dibandingkan pengeluaran keseluruhan 
adalah sebesar 19,2%. 

Bagaimana dengan infrastruktur sektor kesehatan 
saat ini? Apakah tren-nya memungkinkan untuk 
mencakup pelayanan kesehatan bagi begitu besar 
jumlah warga?

Data Profil Kesehatan Indonesia dari Kementerian 
Republik Indonesia tahun 2016 menunjukkan bahwa 
di Indonesia hanya tersedia 1,10 tempat tidur per 
1.000 orang, dan 0,16 dokter per 1.000 orang. Angka 
ketersediaan dokter ini di bawah negara-negara ASEAN 
lain, seperti Kamboja, Laos PDR, Thailand, Myanmar, 
Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Data 
di tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat 2.776 
rumah sakit di Indonesia, yang terdiri dari 1.009 rumah 
sakit umum dan 1.767 rumah sakit swasta. Jumlah ini 

menunjukkan bahwa infrastruktur kesehatan di Indonesia 
masih didominasi oleh pemain swasta. Saat ini terdapat 
tujuh pemain swasta bidang rumah sakit, yaitu: Siloam 
International Hospital yang saat ini memiliki 35 rumah 
sakit dan sedang membangun atau merencanakan 15 
rumah sakit lainnya. Pemain lain adalah grup Sejahtera 
Anugerahjaya yang dikenal dengan RS Mayapada. Grup ini 
telah memiliki 2 rumah sakit yang tengah diperbesar dan 
akan menambah 48 rumah sakit lainnya dalam beberapa 
tahun ke depan. Grup Sarana Meditama Metropolitan 
yang memiliki RS Omni, saat ini telah memiliki 3 rumah 
sakit dan merencanakan pembangunan satu rumah 
sakit baru. Grup Mitra Keluarga Karyasehat saat ini telah 
memiliki 13 rumah sakit dan tengah merencanakan 17 
rumah sakit lainnya. Awal Bros Hospital Group saat ini 
memiliki 11 rumah sakit dan akan ada 6 hingga 8 rumah 
sakit baru di bawah payung grup ini. Hermina Hospital 
Group, saat ini memiliki 30 rumah sakit dan akan ada 10 
rumah sakit lain yang akan memberikan pelayanan bagi 
masyarakat Indonesia. Yang terakhir bukan berdasarkan 
urutan, adalah Ciputra Development yang memiliki 3 
rumah sakit Ciputra dan merencanakan pembangunan 
12 rumah sakit baru. Dari gambaran ini, kita bisa lihat 
bahwa peluang yang cukup besar untuk bermain di 
sektor kesehatan masih terbuka lebar, dan ternyata para 
pemain swasta melihat peluang ini dan tidak melepaskan 
kesempatan ini sia-sia. Kita juga mesti jeli melihat peluang-
peluang sejenis dalam sektor ini.

Menurut Anda, apakah kehadiran Program JKN-KIS 
dari BPJS Kesehatan akan menggeser sebagian besar 
sektor kesehatan swasta yang ada selama ini?

Mari kita melihat situasi ini secara proporsional. Program 
JKN-KIS merupakan bagian dari Road Map Kesehatan di 
Indonesia. Dulu ada PT. Askes yang melayani kesehatan 
pegawai negeri, PT. Jamsostek yang melayani karyawan 
swasta, dan PT. Jamkesmas yang melayani masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR), pada tahun 2014 ketiganya 
melebur menjadi BPJS Kesehatan yang mengadakan 
Program JKN, kemudian kini menjadi Program JKN-KIS. 
Tujuannya adalah untuk memenuhi undang-undang 
dasar kita, UUD 1945 pasal 28H ayat 1,2,3 dan pasal 
34 ayat 1,2,3, dan Pancasila sebagai dasar negara kita. 
Jelas tujuannya untuk keadilan sosial dan kesejahteraan 
bersama. Program JKN-KIS tidak saja di satu sisi 
memenuhi tujuan tersebut, namun di sisi yang lain juga 
mendorong evolusi dalam sektor kesehatan, termasuk 
di dalamnya mengembalikan fungsi dan tugas petugas 
kesehatan secara keseluruhan dan mendorong sektor 
kesehatan menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam 
konteks tersebut penyedia layanan kesehatan baik milik 
pemerintah maupun swasta dan industri farmasi harus 
mempersiapkan diri dan menawarkan layanan yang lebih 
terjangkau.

Bagaimana menurut Anda mengenai isu defisit BPJS 
Kesehatan saat ini?

Pemerintah dan swasta tidak tinggal diam menanggapi 
kondisi ini. Untuk mengurangi beban tersebut di masa 
depan, pemerintah telah memulai inisiatif yang disebut 
dengan Compensation of Benefit (CoB), inisiatif ini 
dilakukan dengan kerjasama dengan perusahaan asuransi 
swasta di Indonesia. Sejauh ini telah ada 30 perusahaan 
asuransi yang bekerjasama dengan BPJS melalui skema 
CoB tersebut. Beberapa perusahaan, bisa saya sebutkan 
disini adalah AIA, Allianz, Astra Aviva, AXA Mandiri, 
Asuransi Takaful, Avrist, dan asuransi lainnya. Skema ini 
masih dalam tahap finalisasi dan akan segera diluncurkan 
pada tahun 2019 ini.
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Bagaimana mekanisme cara kerja skema CoB ini?

Dalam CoB, orang dapat memiliki asuransi lain selain BPJS. 
Syaratnya, asuransi lain ini harus sudah termasuk dalam 
daftar asuransi yang memiliki skema CoB. Jika ikut skema 
ini, pasien tetap harus mengikuti sistem tingkat rujukan 
(referral tier). BPJS akan membayar prosedur layanan 
medis sesuai dengan INA-CBG. Kemudian -di sini letak 
keistimewaannya- kesenjangan antara biaya prosedur 
dan INA-CBG akan ditanggung oleh asuransi swasta 
yang diikuti. Jadi skema CoB ini mewajibkan pasien untuk 
mengikuti aturan yang mengikat dari kedua jenis asuransi 
yang diikutinya atau mengikuti tahap demi tahap prosedur 
untuk bisa mendapatkan uang penggantian biaya layanan 
kesehatan.

Selain tentang BPJS Kesehatan, apalagi isu yang akan 
hangat di tahun 2019 ini?

Jelas tentang layanan kesehatan digital! Di tahun 2017 
kurang lebih ada 104,96 juta orang Indonesia mengakses 
internet. Negara ini adalah negara kelima terbesar untuk 
pasar daring di seluruh dunia! Walau bagaimana pun 
juga masih merupakan tantangan bagi dunia kesehatan 
Indonesia untuk betul-betul melakukan  transformasi 
layanan kesehatan melalui teknologi. Seperti halnya 
industri yang lain, bidang layanan kesehatan juga 
mengalami perubahan melalui pemanfaatan teknologi. 
Aplikasi dengan jangkauan yang luas dalam layanan 
kesehatan, termasuk dalam melakukan konsultasi jarak 
jauh, diagnosis, penulisan resep, pengalaman pasien 
dan penyimpanan data kesehatan. Gambaran kondisi 
layanan kesehatan digital saat ini di Indonesia dapat 
dikatakan cukup berkembang baik pada sisi layanan. 
Manfaat implementasi digital dalam layanan kesehatan 
dapat dirasakan antara lain: perencanaan yang lebih baik, 
pengurangan biaya, peningkatan layanan, kesetaraan 
dalam layanan kesehatan, dan waktu yang lebih 
cepat. Dari segi perencanaan, data medis elektronik 
memungkinkan orang untuk memprediksi tren penyakit, 
sedangkan dari segi biaya, penggunaan teknologi 
memungkinkan pengurangan biaya baik dari layanan 
kesehatannya sendiri maupun dari biaya tambahan terkait 
layanan tersebut (transportasi ke pemyedia layanan 
kesehatan, dan biaya terkait lainnya), dari segi kualitas 
layanan akan terjadi transfer pengetahuan, pengalaman 
yang lebih baik dan akurasi diagnosis, sementara dari 
segi waktu, dengan teknologi digital, waktu menunggu 

terpangkas, kemudian dari sisi kesetaraan, layanan 
kesehatan dengan teknologi digital memungkinkan 
layanan bagi semua orang, tanpa mempedulikan tingkatan 
sosial, perbedaan ras dan gender, dan banyak halangan 
lainnya yang selama ini membatasi. Namun, bukan berarti 
layanan digital tanpa tantangan, di Indonesia masalah 
penerimaan masyarakat, konektivitas, dan sumber daya 
seringkali menjadi kendala dalam mengakses layanan 
kesehatan digital. Berdasarkan survey yang dilakukan 
Deloitte Indonesia di tahun 2018, 70,2% responden 
belum pernah mengakses layanan kesehatan digital 
karena alasan ketidakpercayaan pada platform, mereka 
masih lebih suka mengandalkan konsultasi tatap muka, 
masih menyangsikan akurasinya, alasan legalitas dan juga 
privasi. Dalam acara diskusi layanan kesehatan digital 
yang diadakan oleh Deloitte Indonesia, Konsultan Hukum 
Bahar, dan Chapters ID, sebuah lembaga yang fokus 
pada kebijakan dan reformasi kesehatan pada tanggal 22 
November 2018, pembicara dari Kementerian Kesehatan 
mengakui bahwa pada saat ini peraturan terkait dengan 
layanan kesehatan digital masih terbatas, dan tengah 
dalam proses diskusi antara lembaga terkait. Yang jelas 
ketiga tantangan di atas menjadi pekerjaan rumah baik 
bagi industri, masyarakat, maupun dari pemerintah.

Walau bagaimana pun 
juga masih merupakan 
tantangan bagi dunia 
kesehatan Indonesia 
untuk betul-betul 
melakukan  transformasi 
layanan kesehatan 
melalui teknologi.
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Publikasi Deloitte 
Indonesia
Saat ini kami memiliki tiga publikasi tentang Indonesia. Apabila anda tertarik pada salah satu atau semua publikasi 
tersebut di bawah ini, silahkan menghubungi kami di idttl@deloitte.com.

Predictions telah dipublikasikan setiap tahun sejak tahun 2001. Untuk edisi 
terbaru, tim TMT Deloitte Asia Tenggara sekali lagi memasukkan "perspektif Asia 
Tenggara" bersamaan dengan empat prediksi TMT dari Deloitte Global. Melalui 
sebuah serangkaian diskusi kelompok terfokus (FGD) yang dilakukan oleh Deloitte 
Asia Tenggara bersama 77 orang generasi milenial di tiga wilayah pasar regional, 
yaitu: Indonesia, Filipina, dan Singapura, publikasi kami ini menawarkan beberapa 
pandangan tentang bagaimana perkembangan global dapat memunculkan sebuah 
jalur yang berbeda atau lintasan pertumbuhan di kawasan masing-masing karena 
keunikannya yang istimewa. Tema prediksi tahun ini lebih mengarah pada evolusi 
daripada hanya stasis. Kecepatan data yang tinggi dan daya lentur jaringan 5G yang 
rendah dapat memacu sebuah evolusi dalam mobilitas, kesehatan, manufaktur, dan 
hampir setiap industri yang bergantung pada konektivitas. Dalam laporan tersebut, 
terdapat diskusi tentang eSport dengan implikasi besar bagi perusahaan media dan 
pemasang iklan. Dalam laporan ini iuga terdapat prediksi tentang jaringan 5G yang 
akan diluncurkan pada 2019. Silakan hubungi kami jika Anda tertarik dengan publikasi 
ini.

Indonesia, sebuah negara terpadat di Asia Tenggara selalu menjadi pasar utama yang 
menarik perhatian bagi bisnis ritel. Edisi kelima laporan Deloitte Consumer Insights ini 
mengeksplorasi beberapa pola konsumsi terbaru konsumen Indonesia yang muncul 
dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 2018. Studi kami menunjukkan potensi 
pergeseran di pasar Indonesia dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 
Turunnya pengeluaran telah mempengaruhi produk-produk yang diminati pada 
kelompok kebutuhan dasar, khususnya dalam kategori makanan segar dan makanan 
dalam Kemasan. Selain itu terdapat juga tanda-tanda yang menunjukkan bahwa 
merek-merek dari China mungkin berhasil memposisikan diri di berbagai kelompok 
tingkat pendapatan berbeda dengan produk-produk tertentu dalam kelompok produk 
elektronik. Silakan hubungi kami jika Anda tertarik dengan publikasi ini.

Publikasi berisi gagasan terdepan mengenai teknologi kesehatan (eHealth) ini 
bertujuan untuk memberikan pandangan dan rekomendasi bagi para regulator, 
pembuat kebijakan, akademisi, pemilik bisnis, dan pengguna tentang tren masa depan 
yang akan datang dalam sistem kesehatan Indonesia. Sebagai sebuah negara yang 
saat ini sedang berkembang, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. 
Namun, dengan pertumbuhan yang cepat, tantangan yang dihadapi juga tidak mudah. 
Saat ini, Indonesia berada di tengah-tengah beberapa transisi; mulai dari epidemiologi 
demografis, sistem informasi hingga perubahan teknologi. Dengan semua perubahan 
tersebut, para pemangku kepentingan harus melihat kembali dan memperbarui 
kebijakan dan sistem yang ada agar sejalan dengan penyesuaian yang harus dilakukan 
dalam kondisi ekonomi makro yang mungkin akan muncul dalam waktu dekat. Silakan 
hubungi kami jika Anda tertarik dengan publikasi ini.

Apakah Anda tertarik dengan Publikasi Deloitte Indonesia kami?
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