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Layanan kesehatan terbaik yang dapat diperoleh adalah hak fundamental

seluruh manusia, hal ini merupakan gagasan konstitusi World Health 

 Organization (WHO) pada tahun 1948. Deklarasi Alma-Ata pada September

1978 menegaskan mendapatkan tingkat kesehatan sebaik mungkin merupakan

tujuan seluruh negara di dunia. 

Saat ini, setengah dari penduduk dunia tidak mendapat pelayanan kesehatan

yang dibutuhkan. Lebih dari 800 juta penduduk dunia terbebani secara

finansial oleh pengeluaran biaya kesehatan, membuat sekitar 100 juta orang

jatuh dalam kemiskinan.  Tercapainya akses layanan kesehatan dan bebas dari

kesulitan finansial ini akan  berdampak baik pada aspek lain  di luar kesehatan

yaitu pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi. 

Universal health coverage (UHC) merupakan sebuah komitmen global yang

dicanangkan oleh WHO. Semua individu dan komunitas dapat memperoleh

pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa beban finansial untuk

mendapatkannya adalah makna dari UHC. Kesehatan mata menjadi salah satu 

 bagian dalam UHC yang dituangkan melalui berbagai komitmen kesehatan

global. 

PENDAHULUAN

Universal health coverage



SDG 2015, poin 3 target 8.

"Mencapai cakupan layanan

kesehatan universal,

termasuk lindungan resiko

finansial, akses terhadap

layanan kesehatan dasar

yang berkualitas, akses

terhadap obat-obatan serta

vaksin yang aman, efektif,

terjangkau dan berkualitas

bagi semua"

Universal health coverage

Landasan kesehatan global dikemukanan

kembali oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) pada Sustainable Developmental Goals

(SDG) tahun 2015, yang ditargetkan

terwujud pada tahun 2030.

UHC meliputi spektrum pelayanan

promosi kesehatan, prevensi, tatalaksana

kuratif, rehabilitatif, dan paliatif untuk

memperbaiki kesehatan global. Selain

target langsung  pada kesehatan dunia,

UHC memiliki target pada aspek lain, yaitu

pendidikan dan ekonomi. 

Dalam WHO 13th General Programme of

Work, pada tahun 2025 diharapkan bahwa

1 miliar orang sudah mendapat

keuntungan dari UHC, 

LANDASAN DAN
TARGET



FOKUS LAYANAN
KESEHATAN DAN
INDIKATOR
WHO membuat daftar 16 layanan kesehatan esensial yang terbagi

dalam 4 kategori sebagai indikator cakupan UHC di negara-negara

dunia.

KIA 

Kapasitas dan
 Akses

Penyakit 
Menular

Penyakit tidak 
menular

Keluarga berencana
Antenatal care (ANC)
Imunisasi 
Pneumonia

1.
2.
3.
4.

9. Tekanan darah
10. Glukosa darah
11. Kanker serviks
12. Tembakau

5. Tuberkulosis
6. HIV
7. Malaria 
8. Sanitasi

13. Akses RS
14. Tenaga kesehatan
15. Farmasi
16. International Health 
Regulations

Setiap negara dapat memiliki fokus layanan kesehatan  yang berbeda. 

 Pengukuran keberhasilan UHC saat ini menggunakan indikator yang

disepakati oleh konsensus global 

Universal health coverage

"Jumlah orang yang tercakup dalam asuransi

kesehatan atau jaminan kesehatan lainnya per

1000 populasi" 



UHC DI INDONESIA
Berdasarkan UU 24/2011 ayat 3, yang berisi gagasan

masyarakat berhak untuk hidup sehat dan mendapat

perlindungan dan jaminan dari negara, terbentuklah Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014.

 

Universal health coverage

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) merupakan
perwujudan dari JKN. Target nasional JKN adalah cakupan bagi
seluruh penduduk Indonesia, namun hal ini belum tercapai hingga
saat ini 

Tahun 2019 :

223.347.554 jiwa dari

296.100.000 penduduk

Indonesia mengikuti

program BPJS.

 



KESEHATAN MATA
DALAM UHC 

World Health Assembly (WHA) ke-73 pada

tahun 2019, menyertakan kesehatan mata

sebagai bagian dari UHC.

 WHA ke-74 pada tahun 2020, menegaskan

kembali rekomendasi bagi seluruh negara

untuk menjadikan layanan kesehatan mata

sebagai bagian UHC dan

mengimplementasikan people centered eye care

pada sistem kesehatan nasional. 

Universal health coverage

Pada tahun 2014, WHO menginisiasi

komitmen yang memiliki  sasaran

untuk menurunkan prevalensi

avoidable blindness sebesar 25%, dan

menjamin akses rehabilitasi visual

bagi penyandang gangguan

penglihatan 

The Lancet pada tahun 2021, melaporkan

hasil identifikasi tantangan-tantangan besar

yang terfokus pada gangguan refraksi dan

katarak. , Selanjutnya membuat kerangka

kerja untuk layanan kesehatan mata yang

terintegrasi dengan sistem kesehatan dan

non-kesehatan yang lebih luas. 



UNIVERSAL EYE HEALTH

Universal health coverage

Universal eye health adalah sebuah program

kerja global yang dicanangkan oleh WHO

dan negara anggota pada  66th World

Health Assembly tahun 2013.  Rencana aksi

global ini  berlangsung sejak 2014 - 2019,

yang merupakan lanjutan dari action plan

for prevention of avoidable blindness and

visual impairment 2009-2013. 

Latar belakang program ini adalah data

dari WHO pada tahun 2010 yang

memperkirakan 285 juta orang di dunia

menderita gangguan penglihatan, dan 39

juta diantaranya buta. Fakta lain

menunjukkan bahwa 80% gangguan

penglihatan dapat dicegah. Mayoritas

populasi yang terdampak yaitu pada usia

diatas 50 tahun, dengan penyebab utama

katarak dan kedua gangguan refraksi. 90%

dari penderita gangguan penglihatan ini

berada di negara berkembang. 

Aksi ini memerlukan

kerjasama berbagai bidang,

diantaranya :

1.Sistem Kesehatan yang

kuat, efisien

2.Sistem pembiayaan

pelayanan kesehatan

3.Akses terhadap obat dan

teknologi

4.Tenaga Kesehatan yang

memiliki kemampuan dan

motivasi yang baik

 



UNIVERSAL EYE HEALTH

VISI
Dunia dengan

1.Tidak ada yang menderita

gangguan penglihatan

2.Penderita gangguan penglihatan

dapat mencapai potesi maksimalnya

3.Terdapat akses universal terhadap

pelayanan Kesehatan mata yang

komprehensif

SASARAN
1. Menurunkan gangguan

penglihatan yang dapat dicegah

2. Menjamin akses rehabilitasi

visual bagi penderita

gangguanpenglihatan

TUJUAN
Mendata pnnyebab dan dampak

dari gangguan penglihatan

sertamenggunakannya dalam

advokasi

Mengembangkan dan

mengimplementasikan kebijakan

Kesehatan matayang terintegrasi

 Memastikan kerjasama multi-

sectoral yang efektif

1.

2.

3.

INDIKATOR
1.Prevalensi dan penyebab gangguan

penglihatan

2.Kader kesehata mata

3.Cataract Surgery Rate  (CSR) dan

Cataract Surgical Coverage  (CSC).

TARGET GLOBAL
"Penurunan prevalensi

gangguan penglihatan sebesar

25% pada tahun 2010-2019"

Universal health coverage



KOMISI KESEHATAN
GLOBAL THE LANCET
MENGENAI KESEHATAN
MATA GLOBAL 

Universal health coverage

Komisi kesehatan global the Lancet

mengidentifikasi tantangan-tantangan

besar dalam kesehatan mata global.

Hasil telaah komisi mengusung tema

vision beyond 2020. Laporan yang

disusun oleh the Lancet berisi hasil

konsultasi mengenai kesehatan mata

kepada berbagai pihak, dalam dunia

kesehatan dan di luar kesehatan.

Informasi ini kemudian  disusun

menjadi kerangka kerja yang

diharapkan dapat membantu

tercapainya target UHC. 

 The Lancet memfokuskan katarak dan

gangguan refraksi sebagai masalah

utama. Usulan kerangka kerja yang

terbentuk meliputi :

1.Menentukan layanan kesehatan mata

yang termasuk dalam layanan UHC

2.Memberikan layanan mata yang

terintegrasi, berpusat pada komunitas

3.Memingkatkan sumber daya manusia

bagi kesehatan mata

4.Menggunakan teknologi untuk

mendukung kesehatan mata

5.Membiayai kesehatan mata secara

berkesinambungan

6.Menentukan tolak ukur

perkembangan kesehatan mata  

7. Meningkatkan kualitas layanan mata

8. Meningkatkan akses dan kesetaraan

layanan mata

9. Menjadikan kesehatan mata global

sebagai prioritas politik
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