
 Sistem kesehatan  

Medicare 
Pemerintah Australia menyediakan bantuan biaya pengobatan dan perawatan rumah 
sakit lewat program yang disebut Medicare. Bagi para penduduk Australia, biaya-
biaya pengobatan pokok dan biaya perawatan di rumah sakit secara otomatis 
ditanggung oleh Medicare.  Medicare membayar hampir semua biaya-biaya 
kunjungan ke dokter, foto sinar-x, tes-tes darah, perawatan di rumah sakit umum, dan 
beberapa layanan tertentu lainnya.  

Untuk mengetahui apakah Anda memenuhi syarat untuk mendaftar di Medicare, 
Anda harus mendatangi kantor Medicare dan membawa paspor atau dokumen 
perjalanan. 

Medicare tidak membayar untuk ongkos-ongkos ambulans, layanan gigi, fisioterapi, 
kacamata, podiatri, layanan-layanan chiropractic, atau rumah sakit swasta.  

Centrelink Health Care Card 
Jika Anda menerima tunjangan dari Centrelink atau berpenghasilan rendah, Anda 
mungkin memenuhi persyaratan untuk Health Care Card Pemerintah. Kartu ini akan 
memberikan Anda hal untuk berbagai macam konsesi, termasuk biaya obat-obatan 
dan layanan kesehatan (dokter, dokter gigi, ambulans).  

Bahkan walaupun Anda memiliki Health Care Card, Anda masih perlu menunjukkan 
Medicare card Anda untuk semua perawatan dasar rumah sakit dan obat-obatan 
dalam hubungannya dengan Health Care Card Anda. 

Asuransi kesehatan swasta 
Banyak penduduk Australia menjadi anggota dari lembaga-lembaga asuransi 
kesehatan swasta. Mereka menanggung Anda untuk biaya perawatan sebagai pasien 
di rumah-rumah sakit swasta maupun pemerintah/umum, dan dapat termasuk di 
dalamnya beberapa layanan yang tidak ditanggung oleh Medicare, seperti layanan 
kesehatan gigi dan mata. Iuran dan jenis asuransi kesehatan ini sangat bervariasi, 
jadi jika Anda memutuskan untuk ikut asuransi kesehatan swasta, penting untuk 
memeriksa datanya secara terperinci sebelum Anda memutuskan untuk mengambil 
salah satu program/polis asuransi. 
 

INSENTIF 

Pemerintah telah memperkenalkan insentif keuangan yang bertujuan untuk 
mendorong masyarakat agar mengambil asuransi kesehatan swasta. Terdapat 
potongan sebesar 30% dari pemerintah Commonwealth atas pembayaran premi 
asuransi kesehatan swasta (dan rabat lebih tinggi bagi mereka berusia 65 tahun ke 
atas), serta pengenaan pajak (retribusi) sebesar 1% bagi mereka yang 
berpenghasilan tinggi yang tidak mengambil asuransi kesehatan swasta. 
 

http://www.hic.gov.au/yourhealth/our_services/am.htm
http://www.centrelink.gov.au/
http://www.centrelink.gov.au/internet/internet.nsf/payments/conc_cards_hcc.htm


PROGRAM  KESEHATAN SEUMUR HIDUP 
Terdapat pula sistem yang disebut Lifetime Health Cover (program kesehatan 
seumur hidup) di mana biaya asuransi kesehatan swasta berbeda, tergantung pada 
usia orang yang ikut asuransi rumah sakit untuk pertama kalinya. Mereka yang ikut 
asuransi rumah sakit tanggal 1 Juli pertama setelah ulang tahun ke-31 dan 
mempertahankan keanggotaannya akan membayar premi yang lebih rendah 
sepanjang masa hidupnya bila dibandingkan dengan mereka yang mengambil dana 
rumah sakit pada usia yang lebih tua. Jika Anda menunda untuk mengambil dana ini, 
Anda akan membayar biaya tambahan sebesar 2% yang dipungut untuk setiap tahun 
Anda menundanya jika Anda bergabung setelah berusia lebih dari 30 tahun, sampai 
jumlah maksimum sebesar 70% yang akan dikenakan pada seseorang yang pertama 
kali ikut asuransi rumah sakit pada usia 65 tahun. 

Ada persyaratan tertentu untuk para pendatang baru. Pada umumnya, para 
pendatang baru tidak usah membayar “loading” jika mereka mengikuti asuransi yang 
meliputi rumah sakit dengan salah satu di bawah ini (yang lebih kemudian): 

• tanggal 1 Juli pertama setelah ulang tahun ke-31; atau 
• ulang tahun pertama mereka berhak untuk Medicare. 

Setelah tanggal-tanggal tersebut, dikenakan “Lifetime Health Cover” biasa.  
 

INFORMASI LEBIH LANJUT 

Keterangan lebih lanjut mengenai asuransi kesehatan swasta dapat diperoleh melalui 
situs web www.health.gov.au/privatehealth dan www.phiac.gov.au atau hubungi: 

Private Health Insurance Ombudsman 1800 640 695 
 www.phio.org.au

 

Commonwealth Carelink Centres memberikan informasi untuk mendukung mereka 
yang merawat manula (manusia lanjut usia) dan para penderita cacat. Untuk 
informasi lebih lanjut, hubungi:  

Commonwealth Carelink Centres 1800 052 222 
 www.commcarelink.health.gov.au

Bantuan medis 
KEADAAN-KEADAAN DARURAT 

Perawatan gawat darurat dapat diperoleh melalui beberapa pusat pengobatan atau 
melalui bagian gawat darurat di rumah-rumah sakit. Rumah-rumah sakit umum dan 
swasta terdaftar di bawah kategori ‘Hospitals’ di dalam buku petunjuk telepon White 
Pages (Halaman Putih).   

Jika Anda pergi ke rumah sakit, ingatlah agar selalu membawa obat-obatan yang 
sedang Anda gunakan dan juga kartu Medicare Anda, kartu anggota asuransi 
kesehatan swasta, kartu ‘Health Benefits’ (Tunjangan Kesehatan) atau Pension 
Concession (Konsesi Pensiun). 

Perawatan gawat darurat selalu tersedia 24-jam sehari di departemen ‘Casualty’ atau 
‘Emergency’ rumah sakit umum. 

Dalam situasi yang kurang mendesak, Anda harus meminta bantuan medis dari 
dokter umum (general practitioner). 
 

http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/lifetime+health+cover-3
http://www.health.gov.au/privatehealth/
http://www.phiac.gov.au/
http://www.phio.org.au/home.php
http://www.phio.org.au/
http://www.commcarelink.health.gov.au/index.htm
http://www.commcarelink.health.gov.au/
http://www.whitepages.com.au/
http://www.whitepages.com.au/


DOKTER KELUARGA (GENERAL PRACTITIONER) 
Jika tidak termasuk hal yang mendesak, terlebih dahulu Anda harus pergi ke dokter 
keluarga (yang disebut ‘general practitioner’ atau ‘GP’) atau ke sebuah pusat 
pengobatan (medical centre). Anda dapat memilih dokter atau pusat pengobatan 
yang tertera di buku petunjuk telepon Yellow Pages (Halaman Kuning) di bawah 
‘Medical Practitioners’. 

Dokter Anda mungkin menggunakan sistem ‘bulk bill’. Hal ini berarti Anda akan 
diminta untuk mengisi sebuah formulir Medicare, dan dokter akan mengirim formulir 
tersebut ke Medicare yang kemudian akan membayar dokter tersebut.  Jika tidak, 
dokter akan memungut biaya dari Anda dan Anda mungkin dapat menagih 
penggantian pembayaran tersebut dari Medicare atau dana asuransi kesehatan 
swasta Anda (jika Anda berhak untuk penggantian tersebut). Apakah dokter 
menggunakan ’bulk bill’ atau tidak, Anda tetap harus membawa kartu Medicare (dan 
Health Care Card jika Anda memilikinya). 

 

PENTERJEMAH LISAN 
Para dokter mungkin mengakses suatu hubungan telepon prioritas untuk mencarikan 
seorang juru bahasa untuk Anda selama konsultasi medis. Hal ini dilakukan secara 
gratis, baik untuk dokter maupun untuk Anda sendiri, asalkan Anda seorang 
penduduk tetap atau warganegara Australia, dan jika konsultasi medis tersebut 
tercakup dalam program Medicare. 

TIS Doctors Priority Line (24 jam) 1300 131 450
 www.immi.gov.au/tis/

 

DOKTER AHLI (SPESIALIS) 
Anda tidak dapat mengunjungi seorang dokter spesialis tanpa ke GP (dokter umum) 
terlebih dahulu. Dokter umum mungkin akan mengarahkan Anda kepada seorang 
medis atau dokter spesialis lain untuk perawatan lebih lanjut.   

 

OBAT-OBATAN 
Jika dokter Anda yakin bahwa Anda memerlukan obat-obatan, Anda mungkin akan 
diberi resep untuk dibawa ke toko obat/apotik (chemist shop atau pharmacy) 
Banyak obat-obatan, seperti obat anti biotik yang hanya dapat dibeli dengan resep.  
Bila Anda tidak mempunyai Health Care Card atau Pension Concession Card yang 
diberikan oleh Centrelink, Anda akan memenuhi persyaratan untuk potongan 
(konsesi) untuk pengobatan tertentu. Anda juga harus membawa kartu Medicare 
ketika mengambil obat-obatan dari apotik.  

Penting untuk membaca label dan petunjuk pada obat-obatan dengan saksama dan 
tanyakan jika kurang jelas. Untuk bantuan atau informasi mengenai obat-obatan, 
bicarakanlah dengan seorang apoteker atau, dari hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi 
sampai 6 petang telepon: 

Medicines Line 1300 888 763 

Community Health Centres (Pusat-Pusat Kesehatan Masyarakat) 
Community Health Centres (Pusat-Pusat Kesehatan Masyarakat) menyediakan 
layanan kesehatan kepada orang dari segala usia dengan biaya rendah. Tidak 
semua pusat menyediakan layanan yang sama. Walaupun demikian, layanan-
layanan sering tersedia, termasuk perawatan, pendidikan dan promosi kesehatan, 
fisioterapi, perawatan gigi, perawatan medis, konseling dan kesejahteraan sosial.  

http://www.immi.gov.au/living-in-australia/help-with-english/help_with_translating/english-speakers/doctors-priority.htm
http://www.immi.gov.au/tis/
http://www.nps.org.au/site.php?content=/resources/content/cons_ml_about.html


Kesehatan Mental 
Sejumlah layanan tersedia bagi mereka yang memerlukan bantuan untuk masalah-
masalah kesehatan dan penyakit mental. Dalam hampir kebanyakan kasus, mereka 
yang memerlukan bantuan untuk masalah-masalah kesehatan mental harus 
menghubungi dokter keluarga mereka atau Community Health Centre. 

Anda juga dapat menghubungi: 

Queensland Transcultural Mental Health Centre 3240 2833 
Di luar Brisbane 1800 188 189 

Layanan bagi mereka yang berlatar belakang budaya dan bahasa 
yang berbeda-beda  

Banyak rumah sakit dan pusat kesehatan yang besar mempunyai kelompok-
kelompok profesional di bidang kesehatan yang memberikan berbagai layanan bagi 
komunitas imigran. Layanan tersebut meliputi penyuluhan, nasihat, penunjukan orang 
yang tepat (referral)  dan penerangan tentang kesehatan. Teleponlah rumah sakit 
atau pusat kesehatan masyarakat setempat untuk mengetahui apakah ada seorang 
Multicultural Health Worker (pekerja kesehatan multikultural) yang dapat berbicara 
dalam bahasa Anda. 

Imunisasi 
Imunisasi melindungi anak-anak (dan orang dewasa) dari infeksi yang 
membahayakan. Imunisasi tidak diharuskan, tetapi dianjurkan bagi semua anak. 
Beberapa negara barian dan wilayah (NSW, VIC, TAS dan ACT) meminta catatan 
imunisasi anak untuk diperlihatkan ketika anak masuk ke penitipan anak (day care) 
atau mulai sekolah. Hal ini agar pusat penitipan anak atau sekolah tahu siapa yang 
belum diimunisasi. Imunisasi dapat diperoleh dari dokter keluarga Anda atau 
“Community Health Centre” setempat. 

Jika Anda tidak menghendaki imunisasi dari Community health Centre atau dewan 
kota setempat, Anda perlu menghubungi mereka untuk mengetahui imunisasi apa 
yang tersedia atau kapan tersedia.   

Jika anak-anak Anda tidak diimunisasi, Anda mungkin tidak memenuhi persyaratan 
untuk pembayaran perawatan anak.  

National Immunisation Infoline 1800 671 811 
    http://immunise.health.gov.au
Australian Childhood Immunisation Register   1800 653 809 

Layanan Kesehatan gigi 
Terdapat dokter-dokter gigi swasta di lingkungan Anda yang biasanya memungut 
bayaran untuk jasanya.  Anda mungkin ingin mengambil asuransi kesehatan swasta 
untuk membantu Anda dengan pembayaran biaya layanan yang diberikan oleh dokter 
gigi. 

Pemerintah-pemerintah Negara Bagian dan Wilayah juga menyediakan jenis layanan 
terbatas perawatan kesehatan mulut bagi mereka yang berhak sebagai pemegang 
kartu konsesi (potongan harga) dari Centrelink.  Layanan-layanan yang tersedia pada 
dasarnya adalah perawatan menghilangkan rasa sakit dan beberapa perawatan 
sederhana untuk mulut, termasuk perawatan gigi. Silakan menghubungi pusat 
kesehatan atau rumah sakit yang terdekat dengan tempat tinggal Anda untuk 
perincian layanan-layanan tersebut di lingkungan Anda, dan hubungilah Centrelink 
untuk mengetahui apakah Anda berhak mendapatkan konsesi.  

http://immunise.health.gov.au/
http://immunise.health.gov.au/
http://www.medicareaustralia.gov.au/providers/programs_services/acir/index.htm


Memperoleh perawatan orlansia 
Residential aged care (perawatan orlansia di rumah) diperuntukkan bagi para orang 
yang lanjut usia yang tak dapat lagi tinggal di rumah karena berbagai alasan, seperti 
sakit, penyandang cacat, berkabung, dalam keadaan darurat, kebutuhan akan 
perawat, keluarga atau teman-teman, atau hanya karena lebih sulit untuk mengurus 
rumah tangga tanpa bantuan. Mereka yang membutuhkan perawatan yang kurang 
dari apa yang ditawarkan oleh aged care homes (panti-panti orlansia)  mungkin ingin 
mempertimbangkan hidup mandiri di flat atau retirement villages (kampung-kampung 
pensiunan). 

Ada lima langkah yang diikuti jika Anda ingin pindah ke suatu aged care home, yaitu: 

• Menilai apakah Anda memenuhi persyaratan 
• Mencari “home” (panti) 
• Mengitung biayanya  
• Mengajukan permohonan 
• Pindah dan menetap di situ. 

Untuk bantuan berkenaan dengan hal-hal tentang perawatan orlansia, hubungi:  

Aged Care Information Line  1800 500 853  
 www.seniors.gov.au

http://www.seniors.gov.au/internet/seniors/publishing.nsf/Content/Aged+Care+Information+Line
http://www.seniors.gov.au/
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