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Latar Belakang

1

ebutaan dan gangguan penglihatan merupakan suatu masalah

kesehatan masyarakat di dunia. Data dari Global Burden of

Disease Study pada tahun 2015 memperkirakan angka kebutaan

pada populasi global sebanyak 36 juta dengan penyebab terbanyak

adalah katarak (12,6 juta) diikuti oleh kelainan refraksi yang tidak

terkoreksi (7,4 juta) dan glaukoma (2,9 juta) dan perkiraan jumlah

orang dengan gangguan penglihatan sedang sampai berat sebanyak

216,6 juta dengan penyebab terbanyak adalah kelainan refraksi yang

tidak terkoreksi (116 juta), katarak (52,6 juta), age-related macular

degeneration (8,4 juta), dan diabetik retinopati (2,6 juta). Data

kebutaan di Indonesia dari survei RAAB didapatkan angka

kebutaan sebesar 2,8%.

Vision 2020 : The Right to Sight adalah suatu program global

dengan tujuan menurunkan angka kebutaan yang dapat dihindari

sampai pada tahun 2020. Program ini merupakan kolaborasi antara

WHO (World Health Organisation) dan IAPB (International

Agency for Prevention of Blindness) yang diluncurkan pada 18

Februari 1999. Advokasi dari program ini dilakukan di tingkat

global dan regional. Perencanaan strategis dilakukan secara

nasional namun implementasi secara aktual dilakukan pada tingkat

area rural.

Tujuan dari dibuatnya panduan ini adalah untuk memberikan

gambaran pendekatan secara umum dalam perencanaan suatu

sistem layanan kesehatan mata di area rural dengan contoh kasus

Kabupaten Garut.

K



Prinsip Perencanaan

2

Where are you now ?
1. Melakukan analisis situasi mengenai kebutuhan dan sumber daya

yang ada untuk menilai keadaan layanan kesehatan saat ini.

Model perencanaan program secara umum terdiri dari 9 tahap yang 
terbagi dalam 4 bagian, yaitu :

2.
Where do you want to be ?
Membuat tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dijabarkan lebih 
spesifik dalam aktifitas dan sub-aktifitas.

3. How will you get there ?
Melakukan perencanaan yang jelas dengan membuat timetable
dan budgeting.

4.
Getting there
Melakukan manajemen yang baik serta melakukan monitoring
dan pelaporan.



1.Where are you now ?

1. Kebutuhan
• Populasi

• Indeks Populasi

• Penyakit mata dan kebutaan

• Peta daerah

2. Sumber Daya
• Layanan kesehatan mata apa saja yang sudah pernah dilakukan atau

yang ada saat ini ?

• Bagaimana layanan terhadap pasien untuk daerah yang sulit

dijangkau? Apa saja kendala aksesnya ? Bagaimana layanan screening

dan rujukan ?

• Tenaga kesehatan apa saja yang tersedia di tingkat layanan primer dan

sekunder? Bagaimana bila dibandingkan dengan rekomendasi WHO ?

• Infrastruktur (bangunan dan peralatan) apa yang sudah ada dan yang

perlu disediakan ? Apakah sudah sesuai dengan rekomendasi ?

• Bagaimana dengan sistem tata kelolanya ? Bagaimana sistem tata

kelola sumber daya yang ada ? Data apa yang bisa dikumpulkan untuk

pelaporan ?

• Apa masalah yang ada pada proses pemberian layanan dan setelah

sumber daya optimal digunakan ?

• Kebijakan apa yang sudah dibuat di tingkat distrik untuk masalah

anggaran dana layanan kesehatan mata dan pencegahan kebutaan ?

Sumber dana apa saja yang tersedia ?

Prinsip Perencanaan
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3. Tujuan
Tujuan yang jelas penting untuk membawa program menuju arah yang diinginkan.

Tujuan dan sasaran harus disetujui oleh setiap pihak yang berperan dalam perencanaan

sejak awal. Pengalaman selanjutnya dalam menghadapi permasalahan di lapangan akan

membawa perubahan dalam cara pandang dan memungkinkan terjadinya revisi dalam

implementasi program. Setiap pihak yang terlibat dalam layanan kesehatan mata harus

berkontribusi terhadap perancangan program vision 2020 di area rural. Pihak yang terkait

antara lain :

• Petugas kesehatan (pemerintah, swasta, dan NGO)

• Administrator

• Guru sekolah

• Sukarelawan

Perencanaan harus mencakup beberapa hal yaitu :

• Menyadari apabila terdapat keterbatasan yang sesuai dengan analisis situasi

(kebutuhan dan sumber daya) dan perlunya menentukan capaian yang realistis

serta prioritas penyelesaian masalah dimulai dari yang paling mudah.

• Memilih prioritas penyakit dan lokasi dengan seksama dengan memperhatikan

kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Penting untuk lebih mengutamakan

pada apa yang bisa dicapai dengan ketersediaan yang ada dibandingkan

membuat sasaran yang membutuhkan sumber daya tambahan yang besar.

Penting untuk melakukan intervensi penyakit secara cost-effective. Terdapat empat tema

yang harus dipertimbangkan dalam perancangan program yang disingkat dengan I SEE

(Integrated, sustainable, equitable, excellent)

• Integrated – terintegrasi dengan layanan kesehatan secara keseluruhan.

• Sustainable – berkelanjutan dalam jangka panjang terkait sumber daya.

• Equitable – kesetaraan dan adil dalam pemberian layanan.

• Excellent – memberikan layanan yang baik dan bermutu



4

2.Where do you want to be ?

Prinsip Perencanaan

4. Sasaran
• Dicapai dengan membentuk aktifitas dan sub-aktifitas yang lebih spesifik.

• Sasaran juga dirancang untuk mengatasi hambatan yang telah diidentifikasi

pada analisis situasi.

• Berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, dan

intervensi kendali penyakit penyebab kebutaan.

• Diarahkan pada target yang jelas, memiliki batas waktu penyelesaian, dan

terukur sehingga dapat dimonitor.

• Realistis, sesuai jangka waktu dan sumber daya yang memungkinkan

pencapaian.

5. Strategi
Strategi adalah seluruh aktifitas dan sub-aktifitas yang dilakukan untuk

mencapai sasaran. Aktifitas tersebut perlu memenuhi beberapa hal sebagai berikut :

• memiliki perencanaan waktu yang jelas.

• tanggung jawab dan tugas pokok harus diberikan dengan jelas kepada setiap

petugas.

• distribusi tugas atau aktifitas dalam waktu yang sudah ditentukan, secara

berurutan dan tidak tumpeng tindih.

• memiliki program pelatihan.

• perkiraan pemakaian sumber daya yang realistis.

• memiliki indikator yang reliabel untuk memantau pencapaian dan evaluasi

program.
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6. Timetable

Program yang sudah disetujui untuk diimplementasikan dirinci dalam suatu tabel

perencanaan kerja. Tabel ini dapat dibuat dalam suatu Gantt chart (tabel 1) atau

lebih mendetail seperti tabel 2. Proses berjalannya program dengan berbagai

hambatan dan perubahan memerlukan tinjauan dan update berkala.

Tabel 1. Gantt chart (contoh)

Tabel 2. Rencana Kegiatan Peningkatan Layanan Katarak (contoh)
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7. Budgeting
A.   Pengeluaran
1. Biaya Modal 

• Bangunan, kendaraan, dan peralatan.
2. Biaya Operasional

• Gaji
• Bahan habis pakai
• Tambahan (biaya perawatan dan perbaikan alat)

Catatan :
• Pertimbangkan seluruh biaya pengeluaran dengan seksama.
• Masukkan jumlah perkiraan biaya bila tidak terdapat jumlah/harga pasti.
• Biaya operasional perlu dihitung untuk jangka satu tahun.
• Biaya tak terduga dapat ditambahkan sebanyak 5-10% dari total.

B.   Pemasukan
• Pembayaran jasa layanan
• Penjualan (optik dan farmasi)
• Pemerintah
• Dukungan lokal
• Sumbangan internasional

Catatan :
• Biaya jasa dan barang harus dibuat pada tingkat yang tidak menurunkan

niat pasien berobat namun tidak juga berdampak negatif terhadap
ekuitas. 

• Gaji biasanya merupakan pengeluaran yang utama.
• Upaya untuk mengurangi biaya pengeluaran harus diimbangi dengan

upaya mencari sumber pemasukan yang baru. 
• Dukungan pemerintah baiknya berlangsung dalam jangka panjang

dibandingkan bantuan NGO.

C.   Keberlangsungan Jangka Panjang
Keberlangsungan jangka panjang dapat dicapai dengan beberapa cara yaitu :
1. Cost-recovery (sulit pada layanan yang diberikan secara gratis).
2. Meningkatkan marketing layanan dan kualitas sehingga dapat meningkatkan

minat dan kesadaran di komunitas terhadap layanan kebutaan.
3. Etos kerja tim dengan kesadaran bersama untuk menjaga keberlangsungan

program.
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8. Manajemen

Aktifitas manajemen ini akan mengatur bagaimana kelanjutan berjalannya

program dengan baik, antara lain sebagai berikut :

• Mengatur anggaran, sistem donasi, dan memantau laporan keuangan.

• Merealisasikan aktifitas program yang sudah dibuat dan mengambil langkah

perbaikan bila ada target yang tidak tercapai. Memperkirakan beban kerja yang

realistis, mengetahui pelayanan standar yang baik, serta mengenali pola

penggunaan sumber daya yang tersedia diperlukan untuk menunjang

keberhasilan awal program dan kelanjutannya.

• Pertemuan regular dengan seluruh tim medis untuk mendiskusikan tentang tugas

dan tanggung jawab. Fokus dari diskusi diharapkan akan mendorong tim untuk

mengoptimalkan sumber daya yang ada, pengendalian biaya, dan menjaga

kualitas pelayanan.

• Mengelola staff. Meningkatkan kepuasan dalam bekerja dengan deskripsi tugas

yang jelas dan juga pemberian insentif.

• Aktifitas pelatihan (on-site atau kursus eksternal) untuk update keterampilan dan

berbagi pengalaman dengan staff di program distrik yang lainnya.

• Pelaporan perkembangan kepada komite Vision 2020 nasional dan badan

penyandang dana. Laporan tahunan (mencakup data tentang pencapaian target,

sumber daya manusia, infrastruktur dan pengeluran) perlu disiapkan.

• Membangun suatu sistem informasi manajemen untuk memfasilitasi monitoring

dan evaluasi.
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9. Monitoring

Tujuan monitoring dan evaluasi antara lain adalah untuk :

• membantu seluruh stake-holder memantau kemajuan implementasi program.

• memberikan motivasi kepada staff melalui hasil pekerjaan yang sudah dilakukan.

• memberikan data atau hasil kerja untuk keperluan penggalangan dana. 

• memberikan informasi kepada daerah yang lain tentang keberhasilan yang 

sudah dicapai dan permasalahan apa yang didapat.

Beberapa contoh indikator yang perlu dimonitor antara lain :

• jumlah operasi katarak

• kualitas operasi katarak

• biaya operasi katarak

• jumlah kacamata yang diberikan

• kualitas refraksi (visual outcome)

• jumlah pasien rawat jalan

• jumlah operasi lainnya

• hasil program screening refraksi
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1. Kebutuhan
A. Populasi
1. Jumlah penduduk : 2,6 juta jiwa
2. Kepadatan penduduk : 850,32 / km2

3. Pertumbuhan penduduk : 0,95% / tahun
4. Jumlah Penduduk Miskin : 315.600 jiwa atau 12,47% (2014)
5. Usia > 50 th : 433.735 jiwa (2014)
6. Kondisi geografi bervariasi mulai dari pegunungan sampai ke pesisir

pantai.

B. Penyakit Mata dan Angka Kebutaan
1. Kabupaten Garut belum memiliki data angka kebutaan sehingga untuk

contoh kasus ini digunakan angka kebutaan Jawa Barat sesuai RAAB
sebesar 2,8% yaitu sekitar 72.800

2. Penyebab kebutaan terbanyak di Jawa Barat adalah akibat katarak
(71,7%) sedangkan untuk penyebab gangguan penglihatan sedang dan
berat juga disebabkan oleh katarak (51,2% dan 73,7%) serta gangguan
refraksi (36,8% dan 10,5%).

2. Sumber Daya
• Saat ini terdapat 4 Dokter Spesialis Mata, 80 Dokter, 705 Perawat.
• Terdapat 6 Rumah Sakit, 45 Puskesmas, dan 2749 Posyandu.

3. Tujuan
Membangun suatu sistem pelayanan kesehatan mata yang bermutu,

ekuitabel, dan komprehensif, khususnya untuk penyakit katarak dan kelainan
refraksi di kabupaten Garut.

4. Objektif
Mengurangi angka kebutaan yang dapat dihindari dengan meningkatkan

jumlah operasi katarak dan koreksi kelainan refraksi di kabupaten Garut.



Contoh Kasus

Kabupaten Garut

9

5. Strategi
Sebagai contoh kasus, apabila ada pasien katarak yang ditemukan di

Kecamantan Cisewu dan harus dirujuk ke RSUD Dr. Slamet di pusat Kabupaten

Garut, maka pasien dan pendampingnya memerlukan transportasi dan perjalanan

sejauh 119 km yang harus ditempuh dalam waktu sekitar 4,5 – 5 jam (Gambar 1).

Hal ini dapat menjadi suatu penyebab pasien kemungkinan tidak akan pergi ke

Rumah Sakit karena mempunyai konsekuensi biaya dan waktu yang besar.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka Kabupaten Garut dapat dibagi menjadi 4

wilayah dan masing-masing wilayah dibentuk Pusat Pelayanan Kesehatan mata

yang dapat menangani kasus-kasus umum mata (kasus yang dapat dikerjakan oleh

General Ophthalmologist) secara komprehensif, seperti pelayanan poliklinik,

pelayanan refraksi, dan operasi katarak, sehingga masyarakat di wilayah tersebut

dapat mencapai dan mendapatkan pelayanan kesehatan mata yang lebih dekat

dengan biaya terjangkau.

Gambar 1. 
Kabupaten Garut dengan rencana pembentukan 4 titik Pusat Pelayanan Kesehatan Mata
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