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PASIEN Bukan Sekedar Angka
Kanker adalah penyakit katastropik – pasien tidak produktif, kualitas hidup menurun, bangkrut, meninggal

Pasien kanker serviks
Terbantu dengan BPJS, tapi suami
marah-marah terus karena harus

beli diapers, habiskan uang
banyak.

Pasien kanker endometrium
Berobat sendiri supaya mendapat

obat inovatif, semua simpanan
habis, termasuk biaya sekolah

anak.

Pasien leukemia
Jual aset di kampung untuk

transplantasi, tapi hasil dinyatakan
gagal, semua simpanan habis

Pasien kanker payudara
Ditanggung BPJS, tapi tidak punya
ongkos ke Jakarta untuk berobat. 
Ditinggal suami, menggantungkan
bantuan saudara, sekarang harus

pakai tabung oksigen.

Pasien kanker payudara
Untuk bisa ambil obat, saya harus

terbang dari Gorontalo ke Manado. 
Sebagian obat tidak ditanggung. 

Saya nggak kuat, berhenti setelah
tiga siklus.

Sumber: Anggota CISC 2



Hak Pasien
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas & Berperan Aktif Dalam Upaya Kesehatan

• UUD’45 Pasal 28H, Ayat 1: 

• Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

• UUD’45 Pasal 34, Ayat 1: 

• Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan

umum yang layak.

• UU Kesehatan No. 39 Tahun 3009, Pasal 5:

• Ayat 1: Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di 

bidang kesehatan.

• Ayat 2: Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, 

bermutu, dan terjangkau.

• Undang-Undang Kesehatan No. 39 Tahun 2009, Pasal 174:

• Ayat 1: Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala

bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

• Ayat 2: Peran serta sebagaimana dimaksud mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif. 
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Beban Kanker di Indonesia

• Kejadian kanker meningkat dari tahun ke

tahun. Hingga tahun 2030 diperkirakan

angkanya meningkat hingga 36%.

• Sebagian besar (sekitar 65%) datang saat

stadium sudah lanjut sehingga

penanganannya tidak optimal dan angka

kesintasan rendah

Perlu kebijakan pengendalian kanker nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan
(termasuk pasien) dalam penyusunan dan pelaksanaannya

Sumber:Globocan 2018, KPKN
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Jaminan Kesehatan Nasional: Memperbaiki Kesintasan?

• Belum ada data yang memadai untuk menyimpulkan

perbaikan kesintasan terkait JKN

• Laporan yang membandingkan kesintasan sebelum

era JKN dengan pada masa JKN:

• Tidak ada perbaikan signifikan dalam hal kesintasan

antara pasien sebelum era JKN dibandingkan dengan

masa JKN

• JKN membantu mengurangi keterlambatan dalam

diagnosa tetapi meningkatkan keterlambatan dalam

terapi dikarenakan kurang adanya peningkatan fasilitas

layanan terapi kanker.

 >200 juta penduduk

 Defisit berkelanjutan

 Pengurangan manfaat

Perlu komitmen untuk peningkatan kualitas, 
sejalan pemenuhan hak pasien atas layanan

kesehatan berkualitas

Ref: Berbagai sumber, termasuk BPJS - RDP Komisi IX 17 Sept 2018; Khuzairi G, et.al., Annals of Oncology, 2017
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Tantangan Penatalaksanaan Kanker di Indonesia

Sumber: FGD Asosiasi Advokasi Kanker Perempuan Indonesia (A2KPI) – 12 Januari 2018
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Masalah Akses Terhadap Pengobatan Kanker

• Ketersediaan obat berkualitas sesuai standar medis di Fasyankes.

• Penambahan obat baru di FORNAS sangat sedikit, sementara

pengobatan makin maju.

• Kebijakan penjaminan adakalanya tidak sinkron dan tidak konsisten.

• Keterbatasan informasi yang bisa diakses pasien tentang pengobatan

yang sesuai standar medis.

• Keterbatasan jumlah tenaga ahli di bidang kanker
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Meningkatkan Kesintasan Pasien Kanker
• Fokus JKN:  akses

kesehatan yang 
berkualitas, sesuai amanat
undang-undang tentang
hak pasien

• Pembiayaan: tingkatkan
pendanaan, kembangkan
metode-metode
pembiayaan

• Menjadikan pengendalian
kanker sebagai program 
prioritas (seperti halnya
HIV/AIDS, TB, Hepatitis)

‘Treatment for All’ is the name of an exciting and inspiring advocacy initiative run by UICC. It calls on the international cancer community to address the global equity gap in 
access to cancer services by getting behind four essential pillars of cancer treatment and care
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