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PROSES PERENCANAAN DALAM PROGRAM PERAWATAN MATA 

I. PENDAHULUAN 

Vision 2020 adalah inisiatif global dengan tujuan menghilangkan kebutaan 

yang dapat dihindari pada tahun 2020. Program ini merupakan kerjasama antara 

World Health Organization (WHO) dan International Agency for Prevention of 

Blindness (IAPB). World Helath Organization (WHO) mendefinisikan sebagai 

cakupan kesehatan universal/universal health coverage (UHC) dan karena itu 

UHC memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, kualitas yang cukup untuk menjadi 

efektif, selain itu juga memastikan bahwa orang tidak menderita kesulitan 

keuangan ketika membayar untuk layanan ini. Dibutuhkan sistem kesehatan yang 

kuat, efisien, dan dikelola dengan baik yang kita kenal dengan six building blocks, 

yaitu sistem untuk membiayai layanan kesehatan, obat-obatan, dan sumber daya 

manusia yang cukup terlatih.
1,2

 

Strategi yang mendasari perencanaan dan pelaksanaan program vision 2020 

dibuat atas partisipasi masyarakat dan memiliki tiga komponen penting adalah 

pelatihan sumber daya manusia, penggunaan optimal dari infrastruktur unit 

layanan dan penggunaan teknologi yang tepat dan terjangkau, serta pengendalian 

biaya yang efektif dan pencegahan penyakit. Setiap kondisi penyakit ada 

intervensi efektif dan biaya yang efisien, asalkan sumber daya manusia dan 

infrastruktur tersedia.
1,2 

Sari kepustakaan ini akan membahas mengenai proses 

perencanaan dalam program perawatan mata. 

 

II. PRINSIP PROSES PERENCANAAN 

Model perencanaan memiliki delapan tahap (gambar 2.1): 
1,2 
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Gambar 2.1 Model perencanaan 

Sumber : WHO, Foster A 
1,2

 

1 - 2 Di mana kita sekarang - Di sini (Here)? Gunakan analisis situasi kebutuhan 

dan sumber daya untuk menggambarkan situasi saat ini yang berkaitan dengan 

kesehatan mata. 

3 - 4 Di mana kita ingin mendapatkan - Di sana (There)? Tetapkan tujuan dan 

sasaran untuk membantu menentukan target. 

5 - 6 Bagaimana kita akan sampai di sana? Tentukan rute yang akan diambil 

dengan rencana, jadwal, dan anggaran yang jelas. 

7 Mulai penerapan rencana kita, hati-hati mengelola sumber daya manusia dan 

keuangan untuk membantu mencapai target. 

8 Bagaimana kita akan tahu ketika akan sampai tujuan? memantau kemajuan kita 

untuk memastikan penerapan rencana yang efisien dan efektif. Umpan balik dapat 

mempengaruhi target dan manajemen sumber daya. Masalah baru akan 

menyebabkan kita menyesuaikan rencana di tahun kedua. 

 

2.1 Analisis situasi 

Hal - hal penting dalam analisis situasi adalah untuk menilai kebutuhan 

dengan menentukan populasi target, mengetahui distribusi populasi, karakteristik 

daerah/ geografi, mengetahui perkiraan prevalensi, insiden, penyebab utama 

penyakit mata dan kebutaan dari data survei. Hal penting lainnya dalam analisis 

situasi adalah untuk menilai sumber daya dan pemanfaatan yang kita kenal dengan 

six building blocks dari sistem kesehatan (tabel 2.1) .
1-4 

 

 

Kebutuhan  Prioritas  

SDM&infrastruktur 

Aktivitas perencanaan  

Manajemen   Pemantauan 

   

 Manajemen   

Tujuan 

umum&khusus    

Jadwal  



3 
 

Tabel 2.1 six building blocks dalam sistem kesehatan 

Pemerintahan   Penanggung jawab 

Tenaga kesehatan Tim perawatan mata 

Biaya kesehatan Pendapatan dan pengeluaran 

Obat – obatan, teknologi Infrastruktur, barang habis pakai 

Sistem informasi Kebutuhan, penggunaan, pemantauan, 

evaluasi 

Pengiriman sistem Ekonomis 

Sumber: WHO, Foster A 
1,2 

 

2.2. Tujuan umum, tujuan khusus, dan sasaran 

Tujuan umum, tujuan khusus, dan sasaran harus disetujui oleh semua pihak di 

komite perencanaan. Semua pihak yang terlibat dalam perawatan kesehatan mata 

harus berkontribusi pada program vision 2020. Tujuan dan sasaran harus spesifik, 

dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Mereka mungkin 

termasuk pengembangan sumber daya manusia (primer, sekunder, dan tersier), 

pembangunan infrastruktur, dan aktivitas pengendalian penyakit (layanan katarak, 

pengendalian infeksi mata, pencegahan penyakit mata pada anak-anak, penapisan 

kesalahan bias) .
1-4

 

Program yang terlalu ambisius sering mengakibatkan kegiatan tidak selesai 

dalam waktu yang ditargetkan atau tidak sama sekali, target tidak terpenuhi 

sehingga tujuan tidak tercapai. Sumber daya manusia dan infrastruktur dalam 

program vision 2020 ditargetkan pada intervensi penyakit yang efektif biaya, 

adapun komponen yang harus diperhatikan dalam hal tersebut yaitu terintegrasi, 

berkelanjutan, adil dan unggul.
1-4 

 

2.3 Prioritas, strategi, dan jadwal waktu 

Pemilihan prioritas dan strategi mungkin harus selektif dalam 

mengidentifikasi masalah yang harus ditangani pada tahap awal program. Prioritas 

harus disepakati oleh komite perencanaan dan akan dipandu oleh variabel-variabel 

seperti ukuran dampak kesehatan dalam kaitannya dengan permintaan sumber 

daya, visibilitas peningkatan layanan untuk meningkatkan dukungan masyarakat 

dan serapan pasien, kesinambungan layanan jangka panjang yang berkaitan 

dengan masyarakat dan dana (melibatkan perencanaan penghematan biaya, 
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pendapatan dan optimalisasi penggunaan sumber daya), partisipasi masyarakat, 

integrasi yang jelas dari pemantauan yang dapat dikelola dan prosedur evaluasi, 

peningkatan keterampilan manajemen, dan mempermudah integrasi dengan sistem 

perawatan kesehatan primer. 
1,2,4-6

 

Strategi adalah total semua kegiatan yang jelas, harus ada prioritas, dan 

diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan akan memiliki target individu 

yang jelas yang menunjukkan kemajuan di bawah rencana kegiatan. Kegiatan 

dalam masing-masing strategi akan memiliki jadwal waktu yang jelas, tanggung 

jawab yang jelas dan dengan penuh pertimbangan diberikan kepada individu yang 

teridentifikasi, distribusi tugas yang merata dalam waktu yang ditetapkan, sering 

kali berturut-turut, program pelatihan termasuk yang realistis dan pragmatis 

ekspektasi konsumsi sumber daya sebagai indikator biaya, dan dapat diandalkan 

untuk memantau pencapaian serta memungkinkan evaluasi program. 
1,2,4-6

 

Program yang disepakati akan menyatukan kegiatan, tanggung jawab, jadwal 

waktu, dan anggaran.
1,2

 

 

2.4 Pemantauan dan evaluasi 

Pemantauan adalah pengawasan berkelanjutan dari pelaksanaan program 

untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana. Evaluasi adalah proses 

untuk menentukan relevansi, kecukupan, efektivitas, efisiensi dan dampak 

komponen program. Tujuan utama dari pemantauan dan evaluasi rencana kegiatan 

vision 2020 untuk membantu semua pemegang kepentingan menelusuri kemajuan 

menuju tujuan yang disepakati dan memungkinkan penyesuaian yang dibuat 

dalam pelaksanaan program, untuk memotivasi staf dengan umpan balik kinerja, 

untuk menyediakan kebutuhan, dan meningkatkan kesadaran tentang keberhasilan 

dan masalah yang dicapai dalam tujuan khusus.
7-9

 

Sistem pemantauan dan evaluasi disepakati dan dijalankan sejak awal 

pelaksanaan program. Indikator yang dipilih absah mengukur apa yang dimaksud, 

dapat diandalkan ketika digunakan oleh orang yang berbeda pada waktu yang 

berbeda, sensitif terhadap perubahan situasi atau target yang diukur, dan spesifik 

mencerminkan perubahan hanya dalam situasi atau target yang bersangkutan. 

Indikator mengukur sejauh mana kegiatan program berlangsung, tujuan program 

terpenuhi, dan tujuan program tercapai (Gambar 2.2). Jenis evaluasi adalah 
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evaluasi formatif melibatkan pengumpulan informasi untuk membantu 

perencanaan atau pelaksanaan program, evaluasi proses dilakukan selama tahap 

implementasi program, dan evaluasi sumatif dilakukan karena program berakhir 

untuk 'meringkas' pencapaian, dampak, dan pembelajaran.
7-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Indikator pemantauan dan evaluasi 

Sumber : Foster A 
2 

 

III. Studi kasus 

3.1 Studi kasus 1 – Bali 

a. Analisis situasi 

Survei kebutaan Rapid 

Assessment of Avoidable 

Blindness (RAAB) yang 

dilakukan Perhimpunan 

Dokter Ahli Mata Indonesia 

(PERDAMI) dan Badan 

Litbangkes, tahun 2014 - 

2016 di 15 provinsi pada 

penduduk diatas usia 50 

Indikator 

Indikator proses  Indikator hasil  Indikator dampak 

A1 

A2 

A3 

A4 

 

O1 

 

O2 

Tujuan  Aktivitas   Objektif   

Tujuan  
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tahun menunjukkan prevalensi kebutaan sebesar 3%. Sebanyak 15 provinsi itu 

sudah mencakup 65% orang Indonesia. Sementara untuk sekali survei dibutuhkan 

dana sekitar 15 juta. 

Secara geografis Provinsi Bali terletak pada 8°3'40" - 8°50'48" Lintang 

Selatan dan 114°25'53" - 115°42'40" Bujur Timur. Relief dan topografi Pulau Bali 

di tengah-tengah terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. 

Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Batas fisiknya 

adalah sebagai berikut: Utara : Laut Bali, Timur : Selat Lombok (Provinsi Nusa 

Tenggara Barat), Selatan : Samudera Indonesia dan Barat :Selat Bali (Propinsi 

Jawa Timur). 

Secara administrasi, Provinsi Bali terbagi menjadi delapan kabupaten dan satu 

kota, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Karangasem, 

Klungkung, Bangli, Buleleng, dan Kota Denpasar yang juga merupakan ibukota 

provinsi. Selain Pulau Bali Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau kecil 

lainnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan di 

wilayah Kabupaten Klungkung, Pulau Serangan di wilayah Kota Denpasar, dan 

Pulau Menjangan di Kabupaten Buleleng. Luas total wilayah Provinsi Bali adalah 

5.634,40 ha dengan panjang pantai mencapai 529 km. 

Jumlah penduduk Bali 4,225,000 (Januari 2014),sedangkan Jumlah penduduk 

yang berusia lebih dari 50 tahun adalah 733.493 orang. 

 

 

Infrastruktur  Ada  Kebutuhan Kebutuhan  

Yang tidak terpenuhi 

Tempat tidur 30 215 -185 

Rumah sakit tersier/perawatan mata 6 1 5 

Rumah Sakit Distrik (Perawatan Mata Sekunder) 20 4 16 

Pusat Kesehatan / Perawatan Mata Utama 120 143 -23 

Struktur Komunitas  0 860 -860 

    

Sumber daya manusia Ada  Kebutuhan Kebutuhan  

Yang tidak terpenuhi 

Spesialis mata 64 17 47 

Perawat mata per populasi: 18 17 1 

Refraksionis terlatih 15 17 -2 

Perawat Mata Komunitas Terlatih  

di Perawatan Mata Primer 

0 143 -143 

Pekerja di Pusat Kesehatan Masyarakat terlatih  

dalam perawatan mata Masyarakat 

0 860 -860 
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b. Tujuan umum dan khusus 

Tujuan umum: Menjadikan Bali Blindness Free karena Katarak (Visus <3/60), 

indikator prevalensi Katarak Katarak (Visus <3/60) di Bali. 

Tujuan khusus: Meningkatkan CSR 2000 pada tahun 2020, indikator CSR 2000 

pada tahun 2020. 

c. Prioritas 

Berdasarkan situasi analisis, prioritas yang harus dilakukan paling awal adalah 

mengembangkan sistem rujukan kasus Katarak dari layanan kesehatan primer ke 

Rumah Sakit Daerah. 
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d. Aktivitas perencanaan dan pemantuan 

 Kegiatan No Sub Kegiatan Waktu Sasaran Pemantauan  

 Indikator Interval 

Indikator 

A Peningkatkan 

pengetahuan 

masyarakat 

mengenai katarak 

dan cara 

mengatasinya 

1 Pelatihan kader di masyarakat    Kader masyarakat 

di posyandu dan 

posbindu 

  

   BOK   Workshop deteksi dini 

gangguan penglihatan bagi 

kader (Integrasi pada Pelatihan 

Posbindu PTM) 

Trimester 

Ketiga 2019 

Kader masyarakat 

di posbindu dan 

lansia 

Minimal 2 kader per 

posbindu yang telah dilatih 

2x/tahun 

              

   BOK 2 Deteksi dini/skrining oleh 

kader posbindu dan pelaporan 

(e-data) 

Trimester 

Ketiga - 

keempat 2019 

Masyarakat 

berumur 50 th 

keatas 

Minimal 50% orang >50 

tahun di wilayah posbindu 

dideteksi 

12x/tahun 

    3 Penyuluhan dan konseling 

terintegrasi dalam Posbindu 

Trimester 

kegita - 

keempat 2019 

Masyarakat di 

posbindu/lansia 

Minimal 50% posbindu dan 

psoyandu lansia 

melaksanakan konseling 

secara reguler 

2x/tahun 

 

B Peningkatkan angka 

rujukan katarak dari 

FKTP ke FKRTL 

1 Pelatihan petugas kesehatan di 

FKTP 

      

      - Pelatihan Pandu PTM 

penanggulangan gangguan 

kebutaan 

 

 

Trimester 

pertama 2019 

Paramedis dan 

Medis 

 

50% Puskesmas sudah 

terlatih 

1x/tahun 
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    2 Workshop alur dan mapping 

rujukan kasus katarak dari 

FKTP ke FKRTL bagi petugas 

di FKTP 

Trimester 

planning 2019 

Petugas kesehatan 

di Puskesmas 

(Dokter dan 

Perawat, petugas 

administrasi)  

Minimal 50% puskesmas 

memperoleh sosialisasi dan 

mapping rujukan kasus 

katarak 

 

1x/tahun 

  3 Advokasi ke Camat/Kepala 

Desa/Lurah untuk melengkapi 

peralatan/instrumen pelayanan  

 

Trimester 

Kedua dan 

Keempat 2019 

Pemangku 

kebijakan  

Minimal 80% Puskesmas 

yang telah diadvokasi 

2x/tahun 

              

C Meningkatkan 

jumlah angka operasi 

katarak di rumah 

sakit sekunder 

1 Advokasi ke RS dan Pemda 

untuk melengkapi 

peralatan/instrumen operasi di 

RS  

Trimester 

pertama dan 

Keempat 2019 

Pemangku 

kebijakan di RS 

dan Pemda 

Minimal 100 RSUD yang 

telah diadvokasi 

2x/tahun 

    2 Advokasi kepada RS untuk 

menyediakan kamar operasi 

khusus mata yang sesuai 

dengan standar 

Trimester 

Kedua dan 

Keempat 2019 

Pemangku 

kebijakan di RS 

dan Pemda 

Minimal 100% RS yang 

telah diadvokasi 

2x/tahun 

    3 Mapping pelayanan operasi 

katarak di RS Sekunder 

Trimester 

pertama 2019 

Dinkes, OP, RS Tersedianya pemetaan RS 

yang melayani operasi 

katarak 

2x/tahun 

    4 Advokasi ke BPJS untuk 

operasi katarak tanpa 

komplikasi ke RS sekunder 

lain atau RS tersier 

Trimester 

Kedua dan 

Keempat 2019 

Pemangku 

kebijakan di BPJS 

Minimal terlaksana 

advokasi 2x/tahun 

2x/tahun 

    5 Pelatihan Perawat Mahir Mata 

di RS Sekunder 

Semester kedua 

2019 

Perawat di RS 

Sekunder 

Minimal 1 orang perawat 

mahir mata yang telah 

dilatih di RS Sekunder 

1x/tahun 

              

D Meningkatkan 

kualitas layanan 

operasi katarak 

1 Pelatihan/peningkatan skill 

operasi katarak bagi Dokter 

Semester kedua 

2019 

Dokter spesialis 

mata di RS 

Sekunder 

Minimal 1 orang dokter 

spesialis mata yang telah 

dilatih di RS Sekunder 

1x/tahun 
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    2 Advokasi ke RS untuk 

menyediakan layanan di level 

sesuai standar 

 

Trimester 

kedua 2019 

Pemangku 

kebijakan di RS  

Semua RS Sekunder sudah 

teradvokasi 

2x/tahun 

    3 Rujuk Balik Post Operasi 

Katarak ke FKTP 

Trimester 

kedua 2018 

Petugas kesehatan 

di RS 

Minimal 50% pasien yang 

telah dioperasi melakukan 

rujuk balik ke tk primer 

2x/tahun 

              

E Membuat sistem 

informasi dan 

pelaporan  

1 Pertemuan pembuatan 

software untuk sistem 

informasi dan pelaporan 

 

  Pengelola program 

di Dinkes  

Tersedianya sistem 

informasi dan pelaporan 

1x/tahun 

(akhir 

tahun) 

F Mengaktifkan 

Kembali Fungsi-

fungsi Manajemen 

Terkait seperti: 

 

PGPK 

PERDAMI 

PERSI 

IKPAMI 

IROPIN 

LSM 

 

1 Pertemuan Komite Daerah 

untuk PGPK secara rutin 

Pertriwulan Tim/organisasi 

terkait 

Terlaksana Rapat Rutin 

minimal 3 bulan sekali 

4 kali 

setahun 

G DINKES PROV dan 

KAB 

      

   Advokasi ke Camat/Kepala 

Desa/Lurah untuk melengkapi 

peralatan/instrumen pelayanan  

 

 

 

Trimester 

Kedua dan 

Keempat 2019 

Pemangku 

kebijakan  

50% 

Desa/Kecamatan/Kelurahan 

yang telah diadvokasi 

2x/tahun 
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   Advokasi ke Pemkab/kot 

untuk melengkapi 

peralatan/instrumen pelayanan 

Mata di Puskesmas dan 

Puskemas Pembantu 

(Diagnostik kit) 

 

Trimester 

Kedua dan 

Keempat 2019 

Pemangku 

kebijakan di  

Pemda 

100% Kab/Kota 

teradvokasi 

1x/tahun 

   Pengaktifan Komunitas 

Pemerhati Kebutaan 

(KOMPAK) Provinsi Bali 

Trimester 

Pertama dan 

Keempat 2019 

Pengurus 

KOMPAK 

 1x/tahun 
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e. Evaluasi 

Evaluasi akan dilakukan oleh Departemen Kesehatan Tingkat Provinsi, Tingkat 

Provinsi Dokter Spesialis Mata Indonesia, dan perwakilan dari Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM). Selama proses evaluasi, tim akan melakukan kegiatan sebagai 

berikut: 

• mengevaluasi efektivitas pelatihan yang dilakukan untuk mendukung sistem rujukan 

untuk meningkatkan jumlah operasi katarak, 

• mengevaluasi efisiensi sistem rujukan proses dari semua Perawatan Kesehatan 

Utama ke rumah sakit kabupaten, dampak program dalam mengurangi kebutaan 

katarak, 

• Menilai keberlanjutan program, dan 

• Berikan beberapa masukan untuk perbaikan lebih lanjut 

Proses evaluasi akan dilakukan setiap tahun dan di tahun kelima dari rencana. 

 

3.2 Studi kasus 2 – Nusa Tenggara Timur (NTT) 

a. Analisis situasi 

Secara geografis, Provinsi NTT 

terletak pada 8 ° - 12 ° Lintang 

Selatan dan 118 ° - 125 ° Bujur 

Timur. Luas daratan 47.349,9 km2 

dan luas laut 200.000 km2. Jumlah 

pulau di Provinsi NTT 566 pulau di 

mana 42 pulau dihuni sementara 524 

pulau tidak berpenghuni. Adapun 

pulau yang sudah memiliki nama 246 

pulau dan yang belum memiliki nama 320 pulau. Provinsi NTT dibagi menjadi 4 

pulau yaitu Pulau Timor, Pulau Flores, Pulau Sumba dan Pulau Alor. 

Populasi di provinsi ini adalah 4.683.827 orang dengan tingkat pertumbuhan 

penduduk 2,07%. Jumlah populasi pria adalah 2.326.487 orang dan populasi wanita 
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adalah 2.357.340 orang (2010). Kepadatan populasi di Nusa Tenggara Timur adalah 

96 orang / km2, dengan presentasi penduduk perkotaan sekitar 20%, dan sisanya 80% 

di daerah pedesaan.  

Sumber daya manusia Ada Kebutuhan Kebutuhan  

yang tidak terpenuhi 

Spesialis mata 4 21 -17 

Perawat mata per populasi: 2 21 -19 

Refraksionis terlatih 9 21 -12 

Perawat Mata Komunitas Terlatih  

di Perawatan Mata Primer 

0 173 -173 

Pekerja di Pusat Kesehatan Masyarakat terlatih  

dalam perawatan mata Masyarakat 

0 1,041 -1,041 

 

 

b. Tujuan umum dan khusus 

Tujuan umum: Mengurangi prevalensi kebutaan karena katarak sampai tidak 

menjadi masalah kesehatan masyarakat. 

Tujuan khusus: Meningkatkan jumlah operasi katarak dari 500 per 1 juta penduduk pada 

tahun 2019 hingga 1000 per 1 juta penduduk pada tahun 2024 di Provinsi NTT. 

c. Prioritas  

Berdasarkan situasi analisis, prioritas yang harus dilakukan paling awal adalah 

mengembangkan sistem rujukan kasus Katarak dari layanan kesehatan primer ke Rumah 

SakitDaerah.

Infrastruktur  Ada Kebutuhan Kebutuhan  

yang tidak terpenuhi 

Tempat tidur 0 260 -260 

Rumah sakit tersier/perawatan mata 0 1 -1 

Rumah Sakit Distrik (Perawatan Mata Sekunder) 6 5 1 

Pusat Kesehatan / Perawatan Mata Utama 0 173 -173 

Struktur Komunitas  0 1,041 -1,041 
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d. Aktivitas perencanaan dan pemantauan 

  Kegiatan Tujuan Sub Kegiatan Metode Waktu Sasaran Indikator Interval 

Indikator 

Koordinator 

  Level 

Komunitas 

                

1 Advokasi 

Penanggulangan 

Gangguan 

Penglihatan 

akibat Katarak 

Mempengaruhi 

pengambil 

kebijakan untuk 

melakukan 

kegiatan 

penanggulangan 

gangguan 

penglihatan 

akibat katarak 

Advokasi 

kepada 

pengambil 

kebijakan 

tingkat desa 

untuk 

pemberdayaan 

masyarakat 

melalui 

Posbindu 

  per 

triwulan 

di Rakor 

kecamatan 

Kepala 

Desa dan 

Camat 

80% Kepala 

Desa telah 

teradvokasi  

    

2 Sosialisasi 

Penanggulangan 

Gangguan 

Penglihatan 

akibat Katarak 

Meningkatkan 

pengetahuan 

masyarakat 

tentang katarak 

Penyuluhan 

mengenai 

gangguan 

penglihatan 

akibat katarak 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tiap 

Triwulan 

th 2019 

(4x/tahun) 

Tokoh 

masyarakat 

Tokoh 

Agama, 

dan Kader 

Posbindu 

jumlah 

desa/kel di 

Kabupaten  

tersosialisasi  

tentang 

katarak, 

meningkat 

10% 

pertahun 

  Ka Puskesmas 
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      Penyebaran 

media KIE 

(leaflet, dll) 

 Dimulai 

awal 

tahun 

2019 

Masyarakat 100% 

masyarakat 

usia >50 

tahun 

memperoleh 

media KIE 

(leaflet,dll) 

2x/tahun Pengelola 

program PTM 

Puskesmas 

3 Peningkatan 

Kapasitas Kader 

Posbindu untuk 

deteksi dini 

gangguan 

penglihatan 

Meningkatkan 

Ketrampilan 

Deteksi Dini 

Gangguan 

Penglihatan 

kepada Kader 

Posbindu 

Peningkatan 

kapasitas 

Kader 

Posbindu 

untuk Deteksi 

Dini 

Gangguan 

Penglihatan  

  Dimulai 

Triwulan 

ketiga 

tahun 

2018 

Kader 

Posbindu  

5 orang 

kader per 

desa yang 

dilatih 

2x/tahun Ka Puskesmas 

4 Deteksi dini 

gangguan 

penglihatan dan 

rujukan oleh 

kader ke 

Puskesmas 

Implementasi 

deteksi dini 

gangguan 

penglihatan 

oleh kader 

 

 

 

 

 

 

 

Penjaringan 

gangguan 

penglihatan 

oleh Kader  

dan rujukan 

  Setiap 

Bulan th 

2019 

Masyarakat Jumlah 

masyarakat 

yang 

terjaring 

gangguan 

penglihatan 

diatas 50 

tahun, 

seluruh desa 

terjaring di 

th 2020 

2x/tahun Ka Puskesmas 
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5 Penggerakan 

sasaran oleh 

Aparat Desa dan 

Kader  

 meningkatkan  

cakupan sasaran   

Melakukan 

skrening 

gangguan 

penglihatan 

sederhana 

Metode 

Menghitung 

Jari 

Setiap 

Bulan th 

2019 

Masyarakat 

Usia> 50 

tahun 

Jumlah 

masyarakat 

yang 

terjaring 

gangguan 

penglihatan 

diatas 50 

tahun, 

seluruh desa 

terjaring di 

th 2020 

2x/tahun Kepala Desa, 

PKK,Toko 

Agama,Tomas 

6 Evaluasi 

kegiatan yang 

dilakukan 

bersama 

Mengetahui 

cakupan 

penderita  

gangguan 

penglihatan 

yang di 

skrening 

Pencatatan 

dan pelaporan 

oleh kader 

  Setiap 

Bulan th 

2019 

Kader Jumlah 

kader 

Posbindu 

yang 

melapor 

12x/tahun Kepala desa 
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e. Evaluasi 

Evaluasi akan dilakukan oleh Departemen Kesehatan Tingkat Provinsi, 

Tingkat Provinsi Dokter Spesialis Mata Indonesia, dan perwakilan dari Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM). Selama proses evaluasi, tim akan melakukan 

kegiatan sebagai berikut: 

• mengevaluasi efektivitas pelatihan yang dilakukan untuk mendukung sistem 

rujukan untuk meningkatkan jumlah operasi katarak, 

• mengevaluasi efisiensi sistem rujukan proses dari semua Perawatan Kesehatan 

Utama ke rumah sakit kabupaten, dampak program dalam mengurangi kebutaan 

katarak, 

• Menilai keberlanjutan program, dan 

• Berikan beberapa masukan untuk perbaikan lebih lanjut 

Proses evaluasi akan dilakukan setiap tahun dan di tahun kelima dari rencana. 

 

IV.  KESIMPULAN 

Vision 2020 adalah inisiatif global dengan tujuan menghilangkan kebutaan 

yang dapat dihindari pada tahun 2020. Strategi yang mendasari perencanaan dan 

pelaksanaan program vision 2020 dibangun di atas fondasi partisipasi masyarakat 

dan memiliki tiga komponen penting yaitu pelatihan sumber daya manusia yang 

cukup dan mengamankan ketersediaan mereka di titik kebutuhan, penguatan dan 

penggunaan optimal dari infrastruktur, baik dengan hubungan untuk unit layanan 

dan penggunaan teknologi yang tepat dan terjangkau, dan pengendalian biaya 

yang efektif dan pencegahan penyakit. Konsep proses perencanaan menggunakan 

prinsip here and there. 
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