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Perencanaan Program Penurunan Angka Kebutaan di Jawa Barat 

I. Pendahuluan 

Kebutaan masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Kebutaan akan 

menyebabkan kehilangan produktivitas dan membutuhkan biaya yang besar untuk 

rehabilitasi dan pendidikan tuna netra.  Data gangguan penglihatan di seluruh dunia 

diperoleh dari hasil estimasi yang dilakukan oleh world health organization (WHO), 

memperkirakan terdapat 285 juta penduduk dunia mengalami gangguan penglihatan 

dan 37 juta mengalami kebutaan berdasarkan data tahun 2010. Penyebab kebutaan 

terbanyak di seluruh dunia adalah katarak sebesar 51% , diikuti glaukoma sebesar 8% 

dan age related macular degenartion (AMD) sebanyak 5%.  Kelompok usia 50 tahun 

dan lebih merupakan kelompok usia dengan gangguan penglihatan dan kebutaan yang 

banyak paling banyak. Sekitar 65% dari penderita gangguan penglihatan dan 82% 

penderita kebutaan terjadi pada orang-orang usia 50 tahun dan lebih, walaupun 

kelompok usia ini hanya 20% dari populasi dunia. 
1,2,3,4

 

Hasil Rapid assessment of avoidable blindness (RAAB) yang dilakukan di 

Jawa Barat pada tahun 2014 menunjukkan angka kebutaan sebesar 2.8%, dimana 

katarak merupakan penyebab kebutaan terbanyak sebesar 71.7%.  Katarak pada 

kelompok usia diatas 50 tahun merupakan kedaan yang tidak dapat dicegah karena 

berhubungan dengan proses penuaan, namun kebutaan akibat katarak dapat 

ditanganin dengan tindakan pembedahan. Sari kepustakaan ini akan membahas 

mengenai perencanaan untuk menanggulangi kebutaan akibat katarak di Jawa 

Barat.
3,4,5,6

  

II. Analisis Situasi 

Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya 

berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur. Samudra Hindia di 

selatan serta Banten dan DKI Jakarta di barat. Luas wilayah Jawa Barat adalah 

37173,97 km
2
 dengan jumlah penduduk sebesar 47.379.389 jiwa pada tahun 2016. 
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Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 18 

kabupaten, 9 kota, 626 kecamatan, 641 kelurahan dan 5321 desa. 
7,8

 

 
    Gambar 1. Peta Wilayah Jawa Barat

7
 

Tabel 1.  Data populasi dan geografis propinsi Jawa Barat
8
 

Uraian 

Luas wilayah 37173,97 km
2
 

Ketinggian  1500 m diatas permukaan laut 

Jumlah populasi 47.379.389 jiwa 

Jenis Kelamin Laki- laki 50,9%. Perempuan 49,1% 

Usia 50+ Total 15,1%. Laki- laki 7.6%. perempuan 7.6% 

Laju pertambahan penduduk  1.8%  per tahun 

 

Komite mata nasional memiliki program layanan kesehatan mata yang telah 

dilaksanakan oleh dinas kesehatan. Kementrian kesehatan mendistribusikan program 

tersebut ke tingkat provinsi, sehingga dinas kesehatan provinsi dapat melaksanakan 

kegiatan kesehatan mata pada seluruh wilayah kerjanya. Propinsi Jawa Barat telah 

memiliki rumah sakit khusus mata yang telah menjadi rujukan nasional. Rumah sakit 

pemrintah dan swasta juga tersedia dengan layanan kesehatan mata. Pada level primer 
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juga terdapat puskesmas, posyandu dan posbindu yang sudah memiliki program 

kesehatan mata dengan kader terlatih terhadap layanan kesehatan mata. 
7
 

Propinsi Jawa Barat telah memiliki satu rumah sakit pemerintah khusus mata 

yang menjadi rujukan nasional dengan 33 spesialis mata.  Rumah sakit swasta khusus 

mata pada tingkat layanan tersier sebanyak tiga rumah sakit dengan 16 spesialis mata. 

Pada tingkat layanan sekunder terdapat 33 rumah sakit pemerintah dan 99 rumah 

sakit swasta  yang memiliki layanan kesehatan mata. Pelayanan tingkat sekunder 

memiliki 67 spesialis mata di rumah sakit pemerintah dan 57 spesialis mata di rumah 

sakit swasta. Layanan kesehatan primer yang telah memiliki program kesehatan mata 

sebanyak 1330 dengan perawat kesehatan mata sebanyak 1065. Pada level 

masyarakat terdapat posyandu, posbindu atau layanan sejenis yang mempunyai 

program kesehatan mata sebanyak 480 dan memiliki kader yang terlatih kesehatan 

mata sebanyak 480.
9
 

Tabel 2. Pelayanan kesehatan mata
9
 

Layanan kesehatan mata level tersier 

Jumlah RS pemerintah dengan layanan khusus kesehatan mata  1 

Jumlah RS swasta dengan layanan khusus kesehatan mata  3 

Jumlah tempat tidur rumah sakit khusus kesehatan mata 125 

Jumlah dokter mata di institusi pemerintah 33 

Jumlah dokter mata di institusi swasta 16 

Layanan kesehatan mata level sekunder 

Jumlah RS pemerintah dengan layanan kesehatan mata 33 

Jumlah RS swasta dengan layanan kesehatan mata 99 

Jumlah dokter mata di institusi pemerintah 67 

Jumlah dokter mata di institusi swasta 57 

Layanan kesehatan mata level primer 

Jumlah layanan kesehatan (puskesmas, klinik) 2130 

Jumlah layanan kesehatan dengan program kesehatan mata 1330 

Jumlah perawat kesehatan mata  1065 
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Layanan kesehatan mata di level masyarakat 

Jumlah posyandu, posbindu atau layanan sejenis dengan program 

kesehatan mata 

480 

Jumlah kader yang terlatih layanan kesehatan mata 480 

 

Berdasarkan data dari perdami, saat ini cataract surgical rate (CSR) di 

Indonesia adalah 1050. Merujuk pada nilai tersebut maka jumlah operasi katarak di 

Jawa Barat per tahun adalah sebesar 49.748 per tahun. Rekomendasi vision 2020, 

CSR yang disarankan adalah 2000 sehingga diperlukan jumlah operasi katarak 

sebanyak 94.759 per tahun.
1
 

Hasil RAAB di Jawa Barat menunjukkan angka kebutaan sebesar 2.8%. Pada 

populasi 50 tahun keatas didapatkan 180.633 orang  mengalami kebutaan bilateral, 

77.538 orang dengan gangguan penglihatan berat, 471.355 orang dengan gangguan 

penglihatan sedang dan 87.105 dengan functional low vision yang memerlukan 

pelayanan low vision. Penyebab utama dari kebutaan di Jawa Barat adalah katarak 

sebesar 71.7 %.
5
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Tabel 3. Besar angka kebutaan di Jawa Barat
5
 

 

Laki-laki Perempuan Total 

n % (95%CI n % (95%CI) n % (95%CI) 

Kebutaan  (VA<3/60) 69,058 2.1 (1.1–3.1) 111,605 3.4 (2.4–4.4) 180,663 2.8 (2.0- 3.5) 

SVI (VA<6/60 – 3/60) 27,649 0.9 (0.2–1.5) 49,889 1.5 (0.9- 2.2) 77,538 1.2 (0.7–1.7) 

MVI (VA<6/18 –6/60) 214,133 6.6 (4.3–8.8) 257,222 7.9 (6.1–9.7) 471,355 7.2 (5.7–8.8) 

EVI (VA<6/12 – 6/18) 222,996 6.9 (5.2- 8.5) 258,452 7.9 (6.4- 9.4) 481,446 7.4 (6.3–8.5) 

Functional Low 

Vision 
52,493 1.6 (0.6 -2.6) 34,612 1.1 (0.6–1.5) 87,105 1.3(0.8–1.9) 

Keterangan :VA = visual acuity, SVI= severe visual impairment, MVI= moderate visual 

impairment, EVI = early visual impairment 

 

Tabel 4. Beban Kebutaan di Jawa Barat
5
 

 Laki –laki  Perempuan  Total  

% n % n % n 

Kebutaan  2.1%    73.467 3.4% 119,359 2.8% 196,252 

Severe Visual Impairment 0.9% 31,486 1.5% 52,658 1.2% 84,108 

Kebutaan katarak  0.8% 27,988 2.2% 77,232 1.3% 91,117 

Kasus katarak  7.6% 265,882 9.0% 315,950 1.6% 112,144 

 

III. Maksud 

Menurunkan prevalensi kebutaan karena katarak di propinsi Jawa Barat 
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IV. Tujuan 

- Meningkatkan jumlah penemuan kasus katarak sebanyak 20% pada 

tahun 2020 dibandingkan dengan data pada tahun 2017 

- Meningkatkan jumlah CSR dari 1050 per 1 juta penduduk menjadi 

2000 per 1 juta penduduk pada tahun 2020 di Propinsi Jawa Barat 

V. Prioritas 

Berdasarkan analisis situasi, prioritas yang harus dilakukan adalah 

meningkatan jumlah penemuan kasus katarak
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VI. Rencana Aktifitas 

Aktivitas Waktu  Peserta  Komentar  

Tujuan 1    

Menambah jumlah tenaga kesehatan terlatih 

mata dan kader pada pusat layanan primer  

1 Agustus – 

31 Desember 

2017 

Koordinator program 

kesehatan mata di tiap dinas 

kesehatan 

Diharapkan tiap puskesmas 

memiliki perawat dan kader 

terlatih untuk menemukan 

kasus kebutaan 

Melatih kader dan tenaga kesehatan untuk 

mengidentifikasi kebutaan pada pusat layanan 

primer 

1 – 3 

September 

2017  

Perawat, kader Setiap perawat dan kader dapat 

menemukan kasus kebutaan di 

daerah masing-masing 

Pengaturan alur dan administarsi rujukan pasien 

dari layanan primer ke layanan sekunder dan 

tersier 

1-3 Oktober 

2017 

Petugas admisitrasi layanan 

primer dan sekunder 

Setiap tenaga kesehatan 

memahami proses rujukan dan 

kelengkapan administrasi dari  

kasus yang telah ditemukan ke 

tingkat pelayanan kesehatan 

lebih lanjut  

Edukasi katarak rutin di pusat layanan primer Sepanjang 

tahun 

Tenaga kesehatan, kader, 

masyarakat 

Tenaga kesehatan dan 

masyarakat mendapatkan 

informasi tentang katarak 
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Tujuan 2    

Menambah jumlah dokter spesialis mata  1 September 

2017 

Kepala dinas kesehatan, 

direktur rumah sakit, bagian 

SDM rumah sakit, komite 

medik rumah sakit 

Menyesuaikan kebutuhan 

spesialis mata sesuai standar 

WHO  

Menilai ketersediaan jumlah mikroskop dan 

instrument untuk bedah katarak 

1-3 Oktober 

2017  

Direktur rumah sakit Menyesuaikan ketersediaan  

mikroskop dan instrument 

bedah katarak pada rumah sakit  

Meningkatkan keterampilan dokter dan perawat 

asisten bedah katarak  

4-6 Oktober 

2017 

Dokter spesialis mata dan 

perawat asisten bedah katarak 

Meningkatkan hasil operasi 

katarak 

Meningkatkan jumlah bakti sosial operasi 

katarak  

Sepanjang 

tahun 

Dokter spesialis mata, perawat 

asisten bedah katarak, dinas 

kesehatan.  

Bekerjasama dengan dinas 

kesehatan, volunteer dan tenaga 

kesahatan dalam 

penyelenggaraan bakti sosial 

operasi katarak  
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VII. Monitoring 

Aktifitas  Indikator Interval  Koordinator  

Tujuan 1    

Menambah jumlah tenaga kesehatan 

terlatih mata dan kader pada pusat 

layanan primer 

Ketersediaan perawat dan 

kader terlatih mata pada tiap 

layanan kesehatan primer 

Per 6 bulan Dinas kesehatan, kepala 

puskesmas/ 

posyandu/posbindu 

Melatih kader dan tenaga kesehatan untuk 

mengidentifikasi kebutaan pada pusat 

layanan primer= 

Kemampuan perawat dan 

kader dalam mengidentifikasi 

kasus kebutaan  

Per 3 bulan Dokter, perawat 

Pengaturan alur dan administarsi rujukan 

pasien dari layanan primer ke layanan 

sekunder dan tersier 

Jumlah pasien yang memiliki 

kelengkapan admistrasi saat 

menerima rujukan 

Per 3 bulan Petugas administrasi layanan 

primer dan sekunder 

Edukasi katarak rutin di pusat layanan 

primer 

Jumlah kegiatan dan peserta 

pada tiap puskesmas, 

posyandu, posbindu atau 

rumah sakit 

Per 3 bulan Tim penanggung jawab 

penanggulanagan kebutaan 

pada  dinas kesehatan 
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Tujuan 2    

Menambah jumlah dokter spesialis mata Ketersediaan dokter spesialis 

mata pada setiap rumah sakit 

Per tahun Kepala dinas kesehatan 

propinsi, direktur rumah sakit  

Menilai ketersediaan jumlah mikroskop 

dan instrument untuk bedah katarak 

Jumlah rumah sakit yang 

memiliki mikroskop dan 

instrument bedah katarak 

Per tahun Direktur rumah sakit, dinas 

kesehatan 

Meningkatkan keterampilan dokter dan 

perawat asisten bedah katarak 

Outcome operasi katarak Per tahun Direktur rumah sakit 

Meningkatkan jumlah bakti sosial operasi 

katarak 

Jumlah bakti sosial dan 

jumlah pasien yang di operasi 

katarak 

Per tahun Tim penanggungajawab 

penanggulangan kebutaan 

pada dinas kesehatan 
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VIII. Evaluasi 

Evaluasi akan dilakukan pada akhir setiap tahun.. Saat evaluasi akan dinilai 

tujuan awal yang telah ditentukan. Semua aktivitas akan dinilai kembali dan 

disesuaikan dengan indikator yang telah ditentukan. Perbaikan dilakukan pada setiap 

aktivitas dan sumber daya yang ada, serta mempertahankan keberlanjutan program 

yang dinilai efektif dalam mencapai tujuan.  

IX. Kesimpulan 

Kebutaan akan menyebabkan kehlangan produktivitas dan membutuhkan 

biaya yang besar untuk rehabilitasi. Hasil RAAB yang dilakukan di Jawa Barat pada 

tahun 2014 menunjukkan katarak merupakan penyebab kebutaan terbanyak. 

Diperlukan rencana dan peran serta dari berbagai sector untuk menanggulangi 

kebutaan karena katarak di propinsi Jawa Barat. Perencanaan dari tiap aktivitas harus 

di monitor dan di evaluasi rutin agar dapat dilihat  keberhasilan atau kekurangan dari 

setiap program untuk mencapai tujuan yang diharapkan.  
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