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1. Pendahuluan 

Epidemiologi didefinisikan sebagai studi tentang distribusi, faktor penentu 

serta pengendalian penyakit dan cedera pada populasi manusia. Aplikasi ilmu 

epidemiologi menyediakan pemahaman yang lebih terinci mengenai dampak 

penyakit pada populasi tertentu. Keberhasilan suatu program dimulai dari suatu 

perencanaan program yang baik dan terarah. Perencanaan suatu program harus 

didasarkan pada situasi lokal, ketersediaan sumber daya dan keberlanjutan 

program tersebut. Penggunaan data epidemiologi merupakan bagian penting 

dalam merencanakan program kesehatan.
1
 

Sari kepustakaan ini akan membahas mengenai cara epidemiologi 

mempengaruhi perencanaan program kesehatan, dan langkah pembuatan suatu 

program kesehatan. 

 

2. Kebutuhan Pelayanan Kesehatan 

Perencanaan program kesehatan harus tergantung kepada kebutuhan populasi. 

Apabila individu atau komunitas tidak dapat diuntungkan dari satu intervensi atau 

pelayanan, maka individu atau komunitas tersebut tidak membutuhkan pelayanan 

tersebut. Kebutuhan berbeda dengan permintaan. Permintaan sangat tergantung 

kepada konsumen dan tidak menunjukkan tingkat kebutuhan secara menyeluruh 

dalam  populasi dan pelayanan yang bergantung pada permintaan cenderung 

mengacuhkan kelompok minoritas.
1
 

Epidemiologi menyediakan pandangan dari penyebaran suatu penyakit 

menggunakan indikator seperti prevalensi dan insidensi, mengidentifikasi faktor 

risiko dan dapat menyediakan bukti praktek yang terbaik, yang dapat digunakan 

dalam menentukan intervensi yang tepat dalam menurunkan satu prevalensi dan 

insidensi satu kondisi. Studi epidemiologi tidak dapat memberikan seluruh 

informasi yang dibutuhkan dalam merencanakan dan membentuk satu program.
1
 

 

2.1 Menentukan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan dalam Populasi 

Terdapat tiga bagian informasi yang dibutuhkan sebelum membentuk 

perencanaan program kesehatan. Bagian informasi pertama adalah penilaian 
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kebutuhan atau penilaian kebutuhan epidemiologi yang memberikan deskripsi 

mengenai seberapa banyak masyarakat dalam satu populasi yang dikehendaki 

akan terpengaruh dan bagaimana pengaruhnya. Bagian ini membutuhkan survei 

berbasis-populasi, studi epidemiologi dan penggunaan data rutin (sensus, data 

statistik pemerintah, dan lain-lain) untuk mendapatkan informasi mengenai 

prevalensi, insidensi, derajat keparahan, atau hambatan dalam sistem kesehatan 

(jumlah pasien yang diobati). Salah satu contoh survei berbasis-populasi 

mengenai kebutaan dan penyakit mata adalah studi cross-sectional.
1-3

 

 Bagian kedua disebut dengan analisis situasi atau penilaian kebutuhan, yang 

memberikan deskripsi mengenai data relevan yang tersedia di populasi yang 

diinginkan. Sumber daya manusia, infrastruktur, peralatan, bahan habis pakai dan 

keuangan diidentifikasi dengan metode yang bervariasi (sistem managemen, 

survei ad hoc, wawancara, dll). Bagian ini juga menganalisis analisis penggunaan, 

efektivitas dan efisiensi dari pelayanan saat ini serta hambatan yang mungkin 

terjadi.
1
 

Bagian ketiga disebut dengan ‘gap analysis’ atau ‘penilaian kebutuhan 

komparatif’ yang memberikan deskripsi mengenai apa yang harus disediakan 

dalam populasi yang dikehendaki, berkaitan dengan kondisi yang ada dalam 

populasi. Bagian ini membutuhkan bukti praktek yang terbaik, termasuk 

penelitian yang sudah dipublikasikan, juga bukti dari pelayanan pada populasi 

yang sama dengan pertimbangan sumber daya yang serupa untuk menentukan apa 

saja yang diperlukan.
1
 

Ketika masalah spesifik telah diketahui, maka tiga bagian tersebut secara 

komprehensif akan mengidentifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan, langkah 

yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan cara terbaik untuk 

mengintegrasikan pelayanan baru ke dalam program yang sudah dijalani. Seluruh 

kegiatan ini merupakan komponen penting dalam proses perencanaan.
1
 

 

3. Hubungan antara Data Epidemiologi dengan Perencanaan 

Perencanaan merupakan proses organisasi dalam menciptakan dan 

mempertahankan sebuah rencana. Merencanakan sebuah rencana berdasarkan 
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situasi daerah lokal, sumber daya yang tersedia, dan keberlangsungan kegiatan 

merupakan hal yang penting. Perencanaan dapat dilakukan untuk seluruh negara 

atau unit administratif yang lebih kecil.
1
 

Satu rencana harus menyedikan tiga fungsi penting. Pertama, memungkinkan 

penyedia pelayanan kesehatan untuk fokus, memperjelas dan melakukan 

penelitian dalam pengembangan program. Kedua, memungkinkan pembentukan 

kerangka kerja sehingga penyedia pelayanan kesehatan dapat membentuk dan 

mengikuti strategi kerja selama tiga sampai lima tahun. Ketiga, memberikan 

patokan kinerja yang selalu dapat diperiksa dan diukur.
1
 

 

3.1 Siklus Perencanaan 

Pendekatan berbeda telah diterapkan dalam perencanaan pelayanan kesehatan 

dengan terminologi yang berbeda, namun pada intinya mengikuti proses yang 

sama. Proses ini dibagi menjadi lima tahap yang berbeda (gambar 3.1).
1
 

 

 

Gambar 3.1 Siklus perencanaan 
 Dikutip dari : Lindfield.

1  

 

Tahap pertama adalah identifikasi masalah. Kebutuhan pelayanan kesehatan 

mata berbeda pada tiap orang di populasi. Mengikutsertakan seluruh orang yang 

Identifikasi 
Masalah 

Menentukan 
prioritas, 

tujuan, target 

Strategi dan 
pendekatan 

Pemantauan 
dan evaluasi 

Perencanaan 
ke depan 

Umpan balik 
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berkepentingan serta komunitas dalam proses perencanaan merupakan hal yang 

penting agar identifikasi dan penjelasan masalah dapat dikumpulkan secara 

menyeluruh. Proses perencanaan lebih baik dilakukan dengan mengadakan 

lokakarya dengan seluruh orang yang berkepentingan begitu mendapatkan  

seluruh informasi yang telah dikumpulkan. Metode yang biasa digunakan dalam 

proses perencanaan adalah ‘logical framework approach’ (LFA) yang mengikuti 

hierarki logis untuk meminimalisir tidak tercatatnya aspek penting dalam proses 

perencanaan.
1,4

 

Tahap kedua adalah menentukan prioritas, tujuan dan target, disebut juga 

dengan penilaian kebutuhan komparatif, juga dikenal dengan ‘gap analysis’. Data 

mengenai sumber daya yang tersedia serta hasil yang didapat saat ini akan 

memberikan gambaran mengenai proses pemanfaatan sumber daya. Data tersebut 

jika digabungkan dengan perkiraan kebutuhan di masa yang akan datang akan 

menunjukkan apakah terdapat kapasitas layanan yang memadai. Apabila terdapat 

keterbatasan sumber daya, akan dibutuhkan pengambilan keputusan mengenai 

penggunaan terbaik dari sumber daya yang tersedia agar kebutuhan masa depan 

terpenuhi. Hal ini membentuk tujuan yang spesifik dengan cara pengukuran tujuan 

yang dapat diukur serta jangka waktu pemenuhan tujuan. Tujuan dan sasaran 

harus diupayakan serealistis mungkin, dengan mengacu sumber daya manusia, 

infrastruktur dan keuangan yang tersedia.
1
 

Tahap ketiga adalah strategi dan pendekatan. Semua kegiatan yang ditujukan 

untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja dipaparkan secara jelas 

mengenai penanggung jawab kegiatan, waktu penyelesaian kegiatan, serta biaya 

yang dibutuhkan. Orang yang diberikan tugas harus mampu melakukan tugas, 

membagi tugas secara merata, dan harus pula memperhatikan bahwa individu 

tertentu tidak boleh kelebihan beban pekerjaan. Program pelatihan harus 

dimasukkan dalam rencana kerja. Biaya seluruh aktivitas dianggarkan dalam 

bentuk uang (keuangan) dan jumlah orang yang bekerja dalam satu hari (sumber 

daya manusia) apabila seluruh tujuan dan aktivitas sudah dijelaskan secara 

terperinci. Tahap ini merupakan bagian yang rumit namun penting dalam proses 
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perencanaan, Pendataan sumber daya harus dilakukan serealistis mungkin, sesuai 

dengan keadaan sosio-ekonomi dan sumber daya kerja yang ada.
1
 

Tahap keempat merupakan proses pemantauan dan evaluasi. Pemantauan 

menyediakan umpan balik untuk menentukan apakah objektif dan target realistis, 

apakah strategi yang dipilih efektif dan efisien, dan apakah struktur organisasi 

memadai untuk manajemen yang baik.
1
 

Tahap terakhir adalah perencanaan ke depan (forward planning). Perencanaan 

merupakan proses yang berkelanjutan. Tujuan tertentu mungkin tidak dapat 

dipenuhi apabila menggunakan strategi perencanaan awal, namun tujuan tersebut 

mungkin dapat tercapai dengan mengaplikasikan pemahaman baru dan 

penggunaan strategi yang lebih efektif dalam perencanaan ke depan.
1
 

 

4. Proses Perencanaan 

Proses perencanaan merupakan proses yang rumit. Proses perencanaan harus 

mengikuti panduan yang jelas agar rencana program mengandung seluruh hal 

yang penting seperti tujuan, masukan (input) dan keluaran (output), serta seluruh 

elemen yang dapat diukur dengan indikator yang tepat.
1
 

 

4.1 Logical framework approach (LFA) 

LFA merupakan alat manajemen yang digunakan dalam merancang, 

memonitor dan mengevaluasi proyek pengembangan internasional. Disebut juga 

sebagai goal-oriented project planning (GOPP) atau objectives-oriented project 

planning (OOPP). LFA banyak digunakan oleh organisasi bilateral serta 

multilateral dan non-govermental organization (NGO) dalam proposal kegiatan. 

LFA menyediakan struktur untuk elemen utama dari satu proyek, menitikberatkan 

pada hubungan logis antara tujuan, hasil dan masukan.
1,5,6

 

Hasil dari proses ini adalah tabel empat-kali-empat yang disebut juga dengan 

logframe (tabel 4.1). Empat baris digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis 

peristiwa yang terjadi ketika proyek dilaksanakan (tujuan, objektif, hasil, dan 

kegiatan). Empat kolom digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis 

informasi tentang peristiwa di setiap baris. Kolom pertama memberikan gamaran 
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narasi dari satu peristiwa. Kolom kedua berisi satu atau lebih indikator objektif 

yang dapat diverifikasi (objectively verifiable indicators). Kolom ketiga 

menggambarkan cara verifikasi (means of verification) dimana informasi akan 

didapat, dan kolom keempat merupakan daftar asumsi. Daftar asumsi merupakan 

faktor eksternal yang dapat mempengaruhi peristiwa (positif atau negatif) namun 

tidak dapat dikendalikan langsung oleh penanggung jawab program.
1
 

 

Tabel 4.1 Logframe 

 Deskripsi Indikator Verifikasi Komentar/Anggapan/Risiko 

Tujuan ... ... ... ... 

Objektif ... ... ... ... 

Keluaran (Hasil) ... ... ... ... 

Masukan (Kegiatan) ... ... ... ... 

Dikutip dari : Lindfield.
1 

 

Hubungan vertikal didapatkan antara tiap baris yang menunjukkan mengapa 

dan bagaimana proyek ini dilaksanakan. Membaca kolom kearah bawah akan 

menunjukkan hubungan antara tujuan-objektif, tujuan-keluaran, keluaran-

masukan. Membaca kolom kearah atas akan menunjukkan hubungan bagaimana 

masukan akan menghasilkan keluaran, dan pencapaian tujuan utama proyek 

tersebut. Hubungan horizontal dalam kerangka kerja menunjukkan apa saja yang 

harus dicapai dalam proyek (dari kanan ke kiri) dan apa saja yang dibutuhkan 

(dari kiri ke kanan). LFA menyediakan kerangka kerja praktis untuk merancang, 

meninjau dan mengevaluasi proyek. Contoh logframe terangkum dalam tabel 

4.2.
1,5

 

Gambaran terinci mengenai aktivitas dicantumkan dalam tabel 4.3, yaitu 

matriks proyek. Seluruh masukan dibagi dalam kegiatan dan sub-kegiatan dalam 

matriks. Kolom mencantumkan tanggal dimulai, tanggal selesai, penanggung 

jawab kegiatan, dan biaya serta sumber daya yang dibutuhkan. Seluruh kegiatan 

harus disusun sesuai kronologis sehingga menunjukkan keadaan saling 

bergantung (inter-dependency).
1,5

 

 



8 
 

Tabel 4.2 Contoh logframe 

 Deskripsi Indikator Verifikasi Komentar/Angga

pan/Risiko 

Tujuan Mengurangi 

kebutaan dan 

gangguan 

penglihatan 

karena katarak 

 Prevalensi 

kebutaan dan 

gangguan 

penglihatan karena 

katarak berkurang 

 Meningkatnya 

CSC 

Survei 

berdasarkan 

populasi 

Intervensi katarak 

merupakan 

masalah 

kesehatan utama 

Objektif  Meningkatkan 

jumlah operasi 

katarak 

 Meningkatkan 

hasil operasi 

katarak 

 CSR meningkat 

dari 1000 menjadi 

2000 

 Proporsi hasil 

operasi (visus 

>6/18) >80% 

 MIS pada 

pelayanan 

kesehatan 

 MIS dan 

ulasan 

 Kebutuhan 

masyarakat 

akan operasi 

katarak 

meningkat 

 Dokter 

spesialis mata 

memantau 

hasil operasi 

masing-masing 

Keluaran 

(Hasil) 

 Pelatihan 

operasi katarak 

 

 Pelatihan 

perawat operasi 

 

 Penyediaan 

kelengkapan 

kamar operasi 

 Pemantauan 

hasil di semua 

unit pelayanan 

kesehatan  

 200 spesialis mata 

melakukan 

pelatihan 

 350 perawat 

operasi melakukan 

pelatihan 

 Seluruh 100 kamar 

operasi dilengkapi 

 

 Sistem 

pemantauan 

seluruh unit 

tersedia dan 

digunakan 

 Laporan 

 

 

 Laporan 

 

 

 MIS, Laporan 

 

 

 Laporan, MIS 

 Spesialis mata 

bersedia 

memantau 

Masukan 

(Kegiatan) 

 Mengadakan 

pelatihan 

 Menyediakan 

kurikulum 

 Laporan 

 

 Asumsi awal 
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operasi katarak 

 Melatih pelatih 

 Menyediakan 

peralatan 

tambahan untuk 

institusi 

pelatihan 

 Membangun 

kursus untuk 

perawat operasi 

 Menyediakan 

peralatan kamar 

operasi 

 Menyediakan 

pelatihan untuk 

memantau hasil 

 

 

 Melatih 10 pelatih 

 Menyediakan alat 

 

 

 

 

 Menyediakan 

kurikulum 

 

 Menyediakan 

peralatan kamar 

operasi 

 Menyediakan 

pelatihan 

 

 Laporan 

 Laporan, MIS 

 

 

 

 

 Laporan 

 

 

 Laporan 

 

 

 Laporan, MIS 

MIS : management information system, CSC : cataract surgical coverage, CSR : cataract surgical 

rate 

Dikutip dari : Lindfield.
1
 

 

Tabel 4.3 Contoh matriks proyek 

Aktivitas Sub-aktivitas Tanggal 

mulai 

Tanggal 

selesai 

Penanggung 

jawab 

Biaya 

Menyediakan 

peralatan operasi 

untuk SICS 

     

 Menghitung 

pemesanan total dan 

spesifikasi 

01-01-

2010 

01-04-

2010 

Komite 

pelatihan SICS 

 

 Mengundang vendor 01-03-

2010 

01-07-

2010 

Kementerian 

kesehatan 

$200 

 Membeli peralatan 

yang dibutuhkan 

01-06-

2010 

01-10-

2010 

Departemen 

alat kesehatan 

$60000 

 Mendistribusikan alat 01-07-

2010 

01-12-

2010 

Departemen 

alat kesehatan 

$8500 

SICS : Small incision cataract surgery 

Dikutip dari : Lindfield.
1
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4.2 Project cycle management (PCM) 

LFA digunakan untuk mendesain, merencanakan dan mengatur proyek 

individu, sementara PCM digunakan untuk mendesain, merencanakan serta 

mengatur banyak proyek dalam satu organisasi. Organisasi besar dengan banyak 

kegiatan dapat memiliki kebijakan organisasi yang berbeda berkaitan dengan 

pendekatan sektor, keuntungan bagi kelompok target, kerjasama dengan 

organisasi setempat, pembukuan, keberlanjutan kegiatan yang diaplikasikan dalam 

seluruh proyek. Keseluruhan proses dalam mengidentifikasi masalah, perumusan, 

implementasi dan evaluasi proyek harus mengikuti prosedur dan standar yang 

ketat untuk memastikan proyek individual sesuai dengan standar organisasi.
1,7

 

 

5. Kegiatan berkelanjutan (sustainability) 

Program pelayanan kesehatan harus berkelanjutan agar memiliki dampak 

lebih lama pada populasi. Definisi berkelanjutan secara umum adalah kemampuan 

untuk melanjutkan kegiatan secara mandiri, baik secara organisasi maupun 

keuangan, ketika sumber eksternal atau sumber daya berhenti atau habis. Definisi 

tersebut belum menjelaskan mengenai mempertahankan manfaat dari satu sumber 

daya, atau mempertahankan perhatian pada isu yang diamanatkan oleh program. 

Mempertahankan manfaat dari satu sumber daya sangat berbeda dengan 

melanjutkan kegiatan proyek, dan strategi untuk memastikan kegiatan yang 

berkelanjutan akan berbeda tergantung dari definisi mana yang digunakan.
1,8,9

 

Terdapat dua ancaman dalam keberlangsungan suatu kegiatan, ekstrinsik dan 

intrinsik. Ancaman ekstrinsik mayoritas berasal dari faktor politis, ekonomi, atau 

lingkungan. Ancaman intrinsik berasal dari faktor yang ada dalam organisasi itu 

sendiri, seperti kurang efektifnya suatu program, integrasi yang terbatas, anggaran 

yang tidak memadai serta tidak adanya partisipasi masyarakat dan kepemilikan. 

Pengendalian faktor intrinsik berasal dari desain dan rencana proyek. Ancaman ini 

dapat dihindari dengan perencanaan proyek yang hati-hati dengan mencatat semua 

risiko yang mengancam keberlangsungan proyek dan mempersiapkan tindakan 

alternatif kapanpun diperlukan.
1
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 Banyak program pelayanan kesehatan mata berfokus dalam keberlangsungan 

sumber daya keuangan dan membentuk mekanisme cost-recovery yang dapat 

membiayai pelayanan. Terdapat beberapa contoh mekanisme cost-recovery, salah 

satunya dengan pembayaran berjenjang dimana pasien yang memiliki kemampuan 

lebih akan mensubsidi pasien dengan kemampuan terbatas, namun pasien tetap 

akan mendapatkan jenis operasi dan keahlian spesialis yang sama. Mekanisme 

cost-recovery yang lain adalah apabila pelayanan kesehatan mata memberikan 

subsidi pembiayaan, subsidi ini digunakan untuk pelayanan kesehatan mata yang 

tidak memiliki kemampuan mekanisme cost-recovery.
1
 

Kemandirian program dalam hal keuangan merupakan salah satu bagian 

untuk program yang berkelanjutan. Masih terdapat sumber daya lain seperti 

sumber daya manusia, infrastruktur dan kebutuhan pasien yang harus 

dipertimbangkan dalam merencanakan program yang berkelanjutan.
1
 

 

6. Kualitas Program 

Program pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan hasil pelayanan 

(keluaran klinis dan keluaran laporan pasien), keamanan pelayanan, serta 

pengalaman pasien dalam mendapatkan pelayanan. Program pelayanan kesehatan 

berkualitas baik memiliki hasil pelayanan yang baik, pelayanan yang aman, serta 

pasien mendapatkan pelayanan yang terbaik.
1
 

‘Clinical governance’ merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan 

pendekatan sistematis dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan dalam sistem kesehatan. Terdapat enam pilar yang menjamin 

kualitas pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, yaitu pendidikan dan pelatihan; 

audit klinis; efektivitas klinis; penelitian dan pengembangan; keterbukaan; dan 

manajemen risiko.
1
 

 

7. Pemantauan dan evaluasi 

Pemantauan merupakan proses berkelanjutan yang mengumpulkan data 

indikator spesifik untuk menyediakan manajemen dengan data informasi 

kemajuan, pencapaian tujuan dan penggunaan dana yang dialokasikan serta untuk 
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menginformasikan pembuat keputusan. Manajemen juga membutuhkan 

pemantauan informasi untuk melaporkan umpan balik kepada para pengambil 

keputusan. Evaluasi merupakan penilaian objektif mengenai proyek yang sedang 

berlangsung atau sudah selesai termasuk desain, implementasi dan hasil. Tujuan 

evaluasi adalah untuk menentukan relevansi dan pemenuhan objektif, efisiensi 

pengembangan, efektivitas, dampak, dan keberlangsungan proyek.
1,10

 

 Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan pendekatan terstruktur untuk 

mengumpulkan dan mencatat informasi mengenai satu proyek atau program. Hal 

ini dapat memfasilitasi pemantauan atau evaluasi program dengan analisis 

menyeluruh dari data yang relevan. Setiap sistem pemantauan dan evaluasi 

memerlukan empat elemen dasar : kepemilikan, manajemen, pemeliharaan, dan 

kredibilitas. Pembentukan sistem pemantauan dan evaluasi terdiri dari beberapa 

proses, diantaranya menyetujui hasil untuk dipantau dan dievaluasi; memilih 

indikator kunci untuk memantau hasil; mengumpulkan data indikator dasar; serta 

merencanakan perbaikan.
1
 

Sistem pemantauan dan evaluasi bergantung kepada indikator yang dapat 

melaporkan kunci utama dari program yang dijalankan. Indikator harus spesifik, 

terukur, dapat dicapai, realistis dan spesifik pada waktu tertentu. Indikator yang 

telah diidentifikasi pada logframe harus menggambarkan pencapaian program 

yang sedang atau telah dijalankan.
1
 

 

8. Kesimpulan 

Informasi epidemiologi merupakan bagian penting dalam menyusun suatu 

program yang berkualitas, namun tetap harus dilengkapi dengan informasi lain. 

Seluruh perencanaan harus berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan dari 

populasi tersebut. Terdapat alat yang dapat digunakan dalam merencanakan 

sebuah program untuk memastikan program berjalan dengan lancar. Pemantauan 

dan evaluasi harus dimasukkan dalam perencanaan program agar dapat berjalan 

dengan lancar. 
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